
Nola Produkter Cane

Cane
Soffa

BROBERG &  RIDDERSTRÅLE

Många gånger finns det vackra i det lilla, i detaljerna och i det till synes osynliga

men väl omhändertagna. Parksoffan Cane har just det, vackra detaljer med känsla

och klassisk sits av träribb. En modern parkbänk av hög kvalitet med eleganta

konturer. Soffan har plats för två och passar för såväl små miljöer som stora ytor.

Påhängsbord är en nyhet och finns som tillval. Cane är miljöbedömd via

Byggvarubedömningen.

Certifieringar

Mått och vikt Längd: 140 cm 

Höjd: 96 cm höjd påhängsbord 74 cm 

Sitthöjd: 46 cm 

Ø: 30 cm påhängsbord 

Djup: 81 cm (U19-05 och U19-05A)

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


Benkonstruktion i fyrkantsrör 30x20 mm,

valsad sittkonsol i 5 mm plåt 

Dimension trä 30x30 mm. 

Vikt: 35 kg.

Material Accoya®. 

Sioo-behandlad ek. 

Elförzinkat och pulverlackerat stål.

Standardfärger RAL 7011

Artikelnummer U19-05 Cane soffa

standard

rygglutning, utan

armstöd.

Kombination med

bord i mitten

kräver ett extra

stativ

U19-05A Cane soffa

standard

rygglutning, med

armstöd.

Kombination med

bord i mitten

kräver ett extra

stativ

U19-07BORDH Bord till soffa

Cane U19-05

placeras på höger

sida om man sitter

i soffan

U19-07BORDV Bord till soffa

Cane U19-05

placeras på

vänster sida om

man sitter i soffan

U19-07BORDM Bord + extra

benstativ till soffa

Cane U19-05 och

U19-05A för



U19 05A för

placering i soffans

mitt

U19-06 Cane soffa utan

armstöd, upprätt

modell

(rygglutning)

U19-06M Cane soffa utan

armstöd, upprätt

modell

(rygglutning)

markfast stativ

U19-06MA Cane soffa med

armstöd, upprätt

modell

(rygglutning)

markfast stativ

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard.

Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

ACC för träslaget Accoya 

SIOO för sioobehandlad ek 

A för soffa med armstöd 

C för valfri färg på stål, startkostnad

tillkommer 

M för markfast stativ som gjutes ner

under mark (endast upprätta Cane) 

Påhängsbord förklaring 

BORDH Påhängsbord för högerstativ när

man sitter i soffan, kan inte kombineras

med armstöd 

BORDM Påhängsbord för mittstativ. Obs!

Soffan måste då förses med 1st extra

benstativ 

BORDV Påhängsbord för högerstativ när

man sitter i soffan, kan inte kombineras

med armstöd

Montering och fastsättning



Levereras monterad. Stativet har ett hål i

centrum för fastbultning mot mark. Se

monteringsanvisning. Bult ingår ej.

Fristående / bultas mot mark alternativt

med ett markfast stativ som gjutes fast

under mark.

Skötsel och underhåll Pulverlackrat stål bättras med

alkydfärg. Pulverlack går även att

beställa på sprayflaska. 

Accoya är ett underhållsfritt ljust trä

som kan åldras med svarta prickar

initialt. Med tiden får träet en jämn grå

kulör. 

Sioo behandlad ek är behandlad med

Sioo Träskydd och Sioo Väderskydd.  

Efter ett år ska man behandla produkten

en gång till med Sioo Väderskydd. Sioo

behandlingen håller därefter i 8-10 år då

behandlingen ska upprepas. Sioo

behandlad ek får en jämn ljusgrå ton.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Soffa Cane finns med bakåtlutad

sittkomfort samt i en mer upprätt modell

samt som en upprätt dubbelsoffa.

Karaktär Klassisk och modern parkbänk av hög

kvalitet, med eleganta konturer och med

sits av träribb.

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






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

