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STORA BJÖRN
Bernt Fröderberg

Stora Björn är en stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick, ett flexibelt system i stål

och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak.  Spaljéerna och stolparna är

tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en

kvadratperforerad plåt som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

c-c mått stolpar: 220 cm.

c-c mått ytterstolpar: 440 cm.

Höjd: 240/310 cm.

Totalmått pergola: 550x550 cm.

Spaljéhöjd ovan mark: 110 cm.

Ö70-60 - Stora Björn pergola

Stolpar för spaljéer borras och gängas på plats.

Spaljéer levereras i färdiga enheter. Överliggare är

kapade för justerkapning på plats.

Pergolabommarna är färdig-tillverkade förutom

urjackningen för överliggarna som ska göras på

plats. Överliggare skruvas med sexkant-träskruv

mot stolpar. Pergolabommarna spikas till

överliggarna.
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Varianter

Material

Ange efter produktnummer

Fastsättning

Underhåll

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

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå.

Standardfärg på trä är gråvit. Spaljéerna kan förses

med en kvadratperforerad plåt.

Det går att ersätta befintliga spaljéer med andra

spaljéer i system Utblick. Se Sirius spaljé.

Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Spaljé 25x3

mm, lockat i ändar.

Perforerad plåt, tjocklek 2 mm. Perforeringsmått,

rutstorlek 10x10 mm, spaltbredd 4,0 mm. Allt stål är

blästrat, elförzinkat, gulkromaterat och

pulverlackerat i svart RAL 9005 Gris 2900 Sablé

antracitgrå. Ange önskad färg på beställningen.

Trä: överliggare 45x120 mm. Pergolabommar,

dubbla 45x145 mm. Pergolabommar, dubbla 28x120

mm. Allt trä är i hyvlad, täcklaserad furu. Standard:

gråvit NCS 3005-Y50R.

GGV = stål Gris 2900 Sablé antracitgrå, virke NCS

S 3005-Y50R gråvit

SGV = stål RAL 9005 svart, virke NCS S 3005-

Y50R gråvit

C = valfri kulör

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke

tjälskjutande material till frostfritt djup. För

grundläggning på bjälklag kapas stolpar till rätt

längd på plats.

Vid projektering är det viktigt att redovisa de övre

pergolabommarnas orientering så att pergolans

"diagonala framsida" blir tydlig i utrustningsplanen.

Med framsida menas att de översta

pergolabommarna ska ligga vinkelrätt mot

betraktaren med spaljéerna i bakkant.

Trä underhålles efter behov. Skador på stål bättras

med alkydfärg.

Stilig pergola som är en färdig enhet i system

Utblick. Ett variationsrikt system med många

möjligheter.
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Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
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