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Soffa Jern är med sin nutida och vackra form en robust och

tillgänglighetsanpassad soffa med tydliga hantverksmässiga detaljer såsom synliga

nitar i sarg och rygg. Soffan går att förlänga i sektioner. Med sits i

miljövänlig Accoya® och med stålstativ i oxidröd balanserar den formmässigt mellan

det klassiskta och det supermoderna. Jern har en högre sitthöjd samt armstöd som

går hela vägen ned till soffans framkant vilket gör den till ett utmärkt val för äldre

personer och i miljöer där ergonomi och användarvänlighet är extra viktigt. Soffan

kan användas såväl inomhus som utomhus och kan vid behov bultas fast mot

underlaget. 

Certifieringar

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://nola.se/


83 cm 83 cm

235 cm 55 cm

Mått och vikt Längd: 2350 mm går att förlänga se

monteringsanvisningen 

Höjd: 832 mm 

Höjd armstöd: 720 mm 

Sitthöjd: 475 mm 

Sittdjup: 449 mm 

Djup: 569 mm

Material Accoya®. 

Elförzinkat och pulverlackerat stål. 

Stålrör.

Standardfärger RAL 3009

Artikelnummer U20-20 Jern soffa 2350

mm (fungerar som

en startsektion om

man vill ha en

förlängd bänk)

U20-20 /PÅBYGG Jern Soffa

påbyggnadssektion

B11-05 Startkostnad för

annat träslag än

standard

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer



C för valfri kulör, startkostnad

tillkommer. 

Önskar du ett annat material i sitsen än

Accoya® kontakta oss på Nola.

Montering och fastsättning
Soffan levereras monterad. Vill man ha

en lång soffa kommer soffan i större

delar där startsektionen bildar start och

slut och påbyggnadssektionen monteras

in i mitten.

Kan vid behov bultas fast mot

underlaget.

Skötsel och underhåll Stålet kan vid behov bättringsmålas med

alkydfärg. Pulverlackerat stål kan

beställas på sprayflaska. 

Accoya®trä är resultatet av mer än 80

års forskning och utveckling av att

modifiera trä genom acetylering, en

form av ättiksvinäger. Träslaget som

använts för Accoya® är en fura vid namn

Radiata pine, ett snabbväxande träslag

som är mer eller mindre fritt från kvistar.

Accoya® trä har egenskaper som

matchar eller överträffar de tropiska

träslagen men tillverkas med hjälp av en

giftfri process och använder trä från

förnyelsebara FSC-certifierade skogar.

Träet har en ljus färg som grånar med

tiden. Accoya® kan också få gråsvarta

prickar men det är ingenting som

påverkar sitsens hållbarhet eller långa

livslängd då det är väldigt slitstarkt.

Träslaget rör sig mycket lite i förhållande

till annat trä och klarar fuktiga och

regniga miljöer utmärkt.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Soffa Jern är tillgänglighetsanpassad,

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


genom högre sits och armstöd.

Karaktär Fristående med fastsättningsbar soffa

med tydliga hantverksmässiga detaljer

såsom synliga nitar. Soffan är

tillgänglighetsanpassad.



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

