
Nola Produkter Kajen

Kajen
Möbelserie

THOMAS BERNSTRAND

Elegant, modern och ergonomisk möbelgrupp i en mängd olika varianter, material

och längder som kan anpassas efter behov. Kajen möbelgrupp har blivit godkänd i

Svanens Husportal (ek) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och

SundaHus

Certifieringar

Mått och vikt Se varje produkt i möbelgruppen för

individuella mått.

Kajen Låg

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://nola.se/produkter/kajen-lag/
https://nola.se/


Längd: 40/80/120/180/300 cm 

Bredd: 41 cm 

Höjd: 58 cm 

Sitthöjd: 24 cm 

Djup: 41 cm

Stål: Sittkorg i bockat plattstål 8×60

mm. Ben i bockat plattstål 12×60 mm.

Trä: Sits- och ryggribbor 56×26 mm

Kajen Gungstol

Bredd: 73 cm

Höjd: 100 cm 

Djup: 78 cm

Kajen Bord

Längd: 120/180/300 cm 

Bredd: 72,4 cm 

Höjd: 72 cm

Stål i bockat plattstål 8×58 mm. Ben i

bockat plattstål 12×60 mm. Bordsribb:

56×26 mm

Kajen Planka

Längd: 120/180/300 cm 

Bredd: 58 cm 

Höjd: 123 cm 

Sitthöjd: 21 cm 

Djup: 80 cm

Trä: Sits- och ryggribbor 56x26 mm.

Stativ i bockat plattstål 8×60mm. Ben i

bockat plattstål 12×60 mm.

Kajen Bänk

Längd: 120/180/300 cm 

Höjd: 46 cm 

Sitthöjd: 46 cm 

Djup: 49,6 cm

Ben i bockat plattstål 12×60 mm. Sitsribb

56×26 mm

Kajen Mini

https://nola.se/produkter/kajen-hammock-2/
https://nola.se/produkter/kajen-bord/
https://nola.se/produkter/kajen-planka/
https://nola.se/produkter/kajen-sittbank/
https://nola.se/produkter/kajen-mini/


Bredd: 40/80/120 cm 

Höjd: 88 cm 

Sitthöjd: 60 cm 

Djup: 25/34 cm

Stål: Ben i bockat plattstål 12×60 mm.

Sits- och ryggribbor 56×26 mm

Kajen Solsoffa

Bredd: 120/180/300 cm 

Höjd: 103,4 cm 

Sitthöjd: 43 cm 

Djup: 83,6 cm / 131,9 cm

Sitskorg, underslag till fotstöd och och

mittsektion i plattstål 8 x 60 mm.

Armstöd i bockat plattstål 8 x 40 mm.

Ben i bockat plattstål 12 x 60 mm. Sits-

och ryggribbor 56x26 mm.

Kajen Parksoffa

Längd: 120/180/300 cm 

Bredd: 55 cm 

Höjd: 90 cm 

Sitthöjd: 47 cm 

Djup: 55 cm

Armstöd i bockat plattstål 8×40 mm. Ben

i bockat plattstål 12×60 mm. Sits- och

ryggribbor 56×26 mm.

Material Oljad mahogny. 

Oljad röd ek. 

Sioo-behandlad ek. 

Linax-impregnerad furu. 

Täcklaserad furu. 

Pulverlackerat stål.

Stål: Armstöd i bockat plattstål 8×40mm.

Ben i bockat plattstål 12×60mm. Trä:

Sits- och ryggribbor 56x26mm

Standardfärger NCS S 5502-B NCS S 0502-Y (Vit)

https://nola.se/produkter/kajen-solsoffa/
https://nola.se/produkter/kajen-soffa/


Noir 2200 Sablé

Linaximpregnerad natur

Linax mörkbrun, ej standard.

Linax mörkgrå, ej standard.

Artikelnummer B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för

annan kulör på trä.

Välj brun eller grå

för Linax

alternativt en en

NCS kulör för

målat virke. Vill

man ha samma

kulör på både stål

och trä välj RAL

kulör för båda

U16-98/40 Kajen låg soffa 40

cm

U16-98/80 Kajen låg soffa 80

cm

U16-98/120 Kajen låg soffa 120

cm

U16-98/180 Kajen låg soffa 180

cm

U16-98/300 Kajen låg soffa

300 cm

U16-99 Kajen gungstol

med armstöd

U16-94/120 Kajen bord 120 cm

U16-94/180 Kajen bord 180 cm

U16-94/300 Kajen bord 300 cm

U16-91/120 Kajen planka 120

cm

U16-91/180 Kajen planka 180
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U16 91/180 Kajen planka 180

cm

U16-91/300 Kajen planka 300

cm

U16-92/120 Kajen bänk 120 cm

U16-92/180 Kajen bänk 180 cm

U16-92/300 Kajen bänk 300 cm

U16-95/40 Kajen mini soffa

med stativ, längd

40 cm

U16-95/80 Kajen mini soffa

med stativ, längd

80 cm

U16-95/120 Kajen mini soffa

med stativ, längd

120 cm

U16-95V/40 Kajen mini soffa

vägghängd, längd

40 cm

U16-95V/80 Kajen mini soffa

vägghängd, längd

40 cm

U16-95V/120 Kajen mini soffa

vägghängd, längd

120 cm

U16-85/120 Kajen solsoffa 120

cm

U16-86/120 Kajen fotstöd 120

cm

U16-85/180 Kajen solsoffa 180

cm

U16-86/180 Kajen fotstöd 180

cm

U16-85/300 Kajen solsoffa 300

cm

U16-86/300 Kajen fotstöd 300

cm

U16-87/120 Kajen solsoffa 120

cm förlängd

framåt

U16-87/180 Kajen solsoffa 180

cm förlängd

framåt
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U16-87/300 Kajen solsoffa 300

cm förlängd

framåt

U16-85-3 Armstöd till Kajen

solsoffa

U16-85-3 Armstöd till Kajen

solsoffa

U16-90/120 Kajen parksoffa

med armstöd 120

cm

U16-90/180 Kajen parksoffa

med armstöd 180

cm

U16-90/300 Kajen parksoffa

med armstöd 300

cm

U16-90-3 Extra armstöd till

Kajen parksoffa

Anges efter artikelnummer

A för täcklaserad furu, vit NCS S 0502-Y  

G för täcklaserad furu, ljusgrå NCS

S5502-B (finns ej för Kajen gungstol) 

C för täcklaserad furu valfri färg, mot

tilläggskostnad 

MH för Mahogny (finns ej för Kajen

gungstol) 

EK för oljad ek 

SIOOEK för Sioo behandlad ek (finns ej

för Kajen gungstol) 

LIN för Linax-impregnerad furu (finns ej

för Kajen gungstol) 

Kajen går att beställa med

linaximpregnering i kulör, brun eller grå.

Eftersom detta inte är standard måste

man att lägga till artikelnummer för

färgbyte trä B11-07 och ange grå eller

brun.

Montering och fastsättning
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Sitskorgar, mittsektioner, fotstöd och

bordsskivor levereras monterade.

Slutmonteras mot benstativ/väggstativ

på plats med bifogade skruv. 

Bult mot mark/vägg ingår ej. Obs! Vill du

ladda ner en monteringsanvisning för en

specifik Kajen produkt besök då

respektive sida och ladda ner!

Skötsel och underhåll Stål och snickerier bättras med

alkydfärg. Pulverlack går även att

beställa på sprayflaska. 

Underhåll av målad furu: 

Det är viktigt att ni grundmålar om det

har slitits bort grundfärg och träet är

öppet. Bryt färgen i den NCS kulör som

ni köpt möbler i. Glansen ska vara 30.  

Oljad ek och oljad mahogny oljas minst

en gång per år om man vill behålla

träets rödbruna kulör.  

Oljad ek grånar fläckvis (ibland med

svarta prickar) och får med tiden en

jämn grå färg. 

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, bänk, solsoffa, ståstöd, mini

bänk, låg bänk, gungstol, och bord.

Karaktär Miljöbedömd och godkänd möbelgrupp

med ett stort antal varianter i stilig och

funktionell design.

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

