
Nola Produkter Akalla

Akalla
Pergola

NOLA

Akalla är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och fyrkantiga stolpar.

Rymligt, men samtidigt enkelt i sin konstruktion, kan det inrymma till exempel en

möbelgrupp, planteringskärl och/eller cyklar. Akalla har en svart stålkonstruktion

med trädetaljer i oljad ek. Måtten är anpassade så att det går att lägga ett tak med

kanalplast. Pergolasystemet kan lätt byggas ut och kompletteras med

påbyggnadssatser. Akalla har blivit godkänd i Svanens Husportal (Sioox ek) och är

miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

Certifieringar

Mått och vikt Baserat på startsektionen:  

Längd: 507,5 cm 

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://www.svanen.se/
https://www.byggvarubedomningen.se/
https://nola.se/


Bredd: 274 cm  

Höjd: 271 cm

Material Oljad ek. 

Pulverlackerat stål.

Stål: stolpar 80 × 80 x 3 mm Allt stål är

elförzinkat och pulverlackerat.

Standardfärg svart RAL 9005.

Alternativa färger går att få mot

tilläggskostnad. Trä: trädetaljer i oljad

ek.

Standardfärger RAL 9005

Artikelnummer Pergola Akalla Ö80-10 startsektion 

Pergola Akalla Ö80-11

påbyggnadssektion 

Pergola Akalla Ö80-13 spaljésektion 

Pergola Akalla plant pergolatak Ö80-

10RT startsektion 

Pergola Akalla plant pergolatak Ö80-

11RT påbyggnadssektion

Montering och fastsättning
Stolpar, spaljéer, överliggare och

pergolabommar levereras separat.

Stolpar mäts ut och förankras mot mark.

Spaljéer monteras mot stolparna med

tillhörande skruv. Överliggarna skruvas

mot stolparna med bifogade skruv och

vinkelbeslag. Pergolabommarna skruvas

mot överliggarna med hjälp av bifogade

skruvar och vinkelbeslag. 

Se monteringsanvisning för mer

information.

Stolparna fästes mot platsgjutna

fundament och förankras med

kemankare (medföljer ej vid leverans).



Skötsel och underhåll Ek oljas med fördel en till två gånger per

säsong. Med tiden åldras eken och blir

vackert grå-silverfärgad. Skador på stål

bättras med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Akalla är ett pergolasystem som går att

bygga ut. Startsektionen har måtten

ovan. Det finns påbyggnadssatser för

längre variant. Påbyggnadssektioner

och spaljésektioner beställs separat.

Standardfärg på stål, svart RAL 9005

Karaktär Nytt funtionellt pergolasystem med

spaljésektioner. Rymligt men samtidigt

enkelt i sin stålkonstruktion med

trädetaljer i oljad ek.

Akalla pergola och Tuben möbelgrupp på en av områdets
innergårdar i Rosendal. Foto: Christoffer Skogsmo.

https://nola.se/site/assets/files/1355/nola-skotsel-och-underhall2021.pdf


Akalla pergola i pulverlackerat stål och ek. Foto: Jann
Lipka.





Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka

Kontakt

Huvudkontor Stockholm

 

Nola Industrier AB 

Box 17701  

Repslagargatan 15b 

118 93 Stockholm 

Tel: 08-702 1960  

Fax: 08-702 1962  

headoffice@nola.se

 

 

Säljkontor/Showroom Malmö

 

Nola Industrier AB 

Neptunigatan 74 

211 18 Malmö 

Tel: 040 171 190

https://www.facebook.com/NolaUrbanFurniture
https://se.pinterest.com/nola0141/
https://www.instagram.com/nola_urban_furniture/
mailto:%20headoffice@nola.se



