
Nola Produkter Andromeda

Andromeda
Pergola

BERNT FRÖDERBERG

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer,

stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig

portik, Andromeda. Stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i

målat trä. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar.

Mått och vikt c-c stolpar: 160x132 cm. Totalt: 256x215

cm. Höjd: 240 cm. 

Material Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Allt

stål är blästrat, elförzinkat, kromaterat

och pulverlackerat i svart RAL 9005 eller

Gris 900 Sablé antracit grå. Trä:

överliggare 45x120 mm. Dubbla

pergolabommar 120x22 och 95x22 mm.

https://nola.se/
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Allt trä i hyvlad, täcklaserad furu i gråvit

NCS 3005-Y50R.

Standardfärger RAL 9005 Gris 2150 Sablé

Artikelnummer Ö70-62

Anges efter artikelnummer

S = för svart RAL 9005 på stål. 

G = för Gris 900 Sablé antracitgrå på

stål. 

GV = för gråvitt trä. 

C = stål valfri RAL kulör, virke valfri NCS

S kulör, startkostnader tillkommer. 

Montering och fastsättning
Överliggare skruvas mot stolpar med

sexkantträskruv, pergolabommar spikas

mot överliggare.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs

på icke tjälskjutande material till

frostfritt djup.

Skötsel och underhåll Trä målas efter behov med färg i

motsvarande kulör. Skador på stål

bättras med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Standardfärger: Andromeda stål RAL

9005 svart eller Gris 900 Sablé antracit

grå, virke gråvit NCS 3005-Y50R.  

Andromeda stål valfri RAL kulör, virke

valfri NCS S kulör, startkostnader

tillkommer.

Karaktär Stilig portik som är en färdig enhet i

system Utblick. Ett variationsrikt system

med många möjligheter.

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


 


