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Produkt / Möbler / Bänkar / Stadsbänken

STADSBÄNKEN
Olle Anderson

Stadsbänken är en allroundmöbel med självklar plats i den offentliga miljön. Bänken kan fås i en

rad varianter och utföranden. Med eller utan armstöd, lång eller kort, med eller utan rygg samt i

de flesta vinklade former. Standardmaterial är täcklaserad furu eller oljad ek. Standardfärger är

grön eller rödbrun. Se sektionsritningar och utbyggnadsprinciper. Till stadsbänken finns också ett

bord i samma träslag och färger som bänken.

Bänk: längd och vikt mått står under

produktnummer.

Bredd: 39 cm. Sitshöjd: 46 cm. Rygghöjd: 72 cm.

Djup: 45 cm.

Armstödshöjd ovan sits: 21 cm.

Bord: längd: 120 cm. Bredd: 58 cm. Höjd: 71 cm.

1. Stadsbänkar i oljad ek:

U18-50 120 cm kompl. bänk. Vikt 22 kg.

U18-51 180 cm kompl. bänk. Vikt 28 kg.

U18-52A Sektion A endast sits, 120/75 cm.

U18-52B Sektion B endast sits, 75/75 cm.

U18-52C Sektion C endast sits 75/75 cm.

U18-52D Sektion D endast sits 98/120 cm.

U18-52E Sektion E endast sits 120/98 cm.

U18-55 Bord till stadsbänk, längd 120 cm.

U18-57 Trädbänk sexkant, Ø 242 cm. Komplett.

U18-58 120 cm kompl. bänk med rygg.
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Montering

Varianter

Material

Ange efter produktnummer

U18-59 180 cm kompl. bänk med rygg.

2. Stadsbänkar i täcklaserad furu:

U19-70 120 cm kompl. bänk, vikt 19 kg.

U19-71 180 cm kompl. bänk, vikt 22 kg.

U19-72A Sektion A endast sits 120/75 cm.

U19-72B Sektion B endast sits 75/75 cm.

U19-72C Sektion C endast sits 75/75 cm.

U19-72D Sektion D endast sits 98/120 cm.

U19-72E Sektion E endast sits 120/98 cm.

U19-75 Bord till stadsbänk, längd 120 cm.

U19-77 Trädbänk sexkant, Ø 242 cm. Komplett.

U19-78 120 cm kompl. bänk med rygg.

U19-79 180 cm kompl. bänk med rygg.

3. Stativ och armstöd:

U19-34 Armstöd, svartlackerat. Vikt 3 kg.

U19-36V Väggkonsol.

U19-36M Stativ, markfast, förlängt ben, vikt 6 kg.

U19-36N Stativ, fastsättningsbart med platta. Vikt 5

kg.

4. Valfri färg:

U11-07 Startkostnad för valfri färg sits och rygg.

U11-06 Startkostnad för valfri färg stativ.

Levereras i delar.

Bänken kan fås i en rad varianter och utföranden.

Med eller utan armstöd, lång eller kort, med eller

utan rygg samt i de flesta vinklade former.

Standardmaterial är täcklaserad furu eller oljad ek.

Standardfärger är grön eller röd.

Bänk: täcklaserad, lamellimmad furu, oljad ek,

42/35x185 mm.

Bord: täcklaserad, lamellimmad furu, oljad ek,

32x185 mm. Standardfärg är grön NCS S 6010-

G10Y eller rödbrun NCS S 4550-Y80R.

Stativ: av rör 102x2 mm, armstöd av 40x3 mm

elförzinkade, gulkromaterade,

polyesterpulverlackerade i svart RAL9005.

G för ljusgrön NCS S 6010-G10Y. R för rödbrun

NCS S 4550-Y80R.

Andra kulörer går att få mot tilläggskostnad

(U19-37).

Ange NCS-nummer. Standardfärg på stål är svart

RAL9005.

Andra kulörer går att få mot tilläggskostnad

(U19-38).

Ange RAL-nummer.

Välj variant:

Stadsbänken finns som kompletta, raka bänkar med

stativ och ryggstöd. Det går också att kombinera

egna varianter med vinklade bänksitsar. Välj

bänksits A, B, C, D eller E. När du väljer stadsbänk

och vill att den ska vara markfast – röret gjutes

direkt i mark – välj produktbeteckning med M i slutet.

Vill du att den ska vara försedd med en platta i
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Fastsättning

Underhåll

Exempel

Karaktär

NOLA INDUSTRIER AB
Nola Industrier har under snart 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner
för de urbana rummen. Vi samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till
tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar
design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö. Vi gör den urbana miljön mer funktionell och
designmässigt gångbar, lättare att uppskatta, slita på och njuta av över tid. 

Huvudkontor:
Nola Industrier AB, Box 17701, Repslagargatan 15b, 118 93 Stockholm
T: 08-702 1960, F: 08-702 1962, headoffice@nola.se

Kundtjänst / showroom / export / press:
Skeppsbron 3, 211 20 Malmö, T: 040 171 190, Orderfax: 040 127 545, order@nola.se, nola.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

marknivå för fastsättning, ange produktnummer med

N i slutet. Vill du att bänken ska monteras på vägg,

ange

produktnummer med V i slutet. OBS! stativ måste

alltid anges separat när du väljer att komponera din

egen vinkelmodell. Väljer du bänk med armstöd kan

du ej välja ryggstödsmodellen.

Markfast: stativet är försett med förlängda ben att

gjutas ca 50 cm i mark.

Väggfast: väggkonsol för montering mot vägg.

Fastsättningsbar: stativet är försett med en utbredd

platta som bultas mot mark.

Eken oljas 2 ggr per år. Den kommer att svartna

utomhus.

Täcklasyr och stål bättras med alkydfärg efter

behov.

Gata, golfbana, gård, hållplats, kyrkogård,

köpcentrum, lekplats, park, parkering, skola, torg,

trädgård.

Flexibel allroundmöbel med många möjligheter.
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