
Nola Produkter Långbordet

Långbordet
Möbelsystem

WHITE ARKITEKTER

Långbordet är ett modulärt bänkbordssystem med många variationer som kan

byggas på längden och/eller i cirklar. Utgångspunkten till bänkbordet var ett

samarbete mellan Nola, White arkitekter, Helsingborgs stad och konstnären Ebba

Matz, vid skapandet av en ny mötesplats i Helsingborg. Bänkbordet är ett

dynamiskt och modulärt system som kan byggas i olika formationer, för att

anpassas till olika miljöer. Långbordet har flera användningsområden, är

tillgänglighetsanpassat och fungerar för såväl större sällskap som för avkoppling,

fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön. Långbordet är miljöbedömt via

Byggvarubedömningen och SundaHus.

Certifieringar

Utmärkelser The Monocle Design Awards 2021 Best

Public Furniture Hamntorget

Stockholm

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


Stockholm

75cm

195cm

Mått och vikt Längd: 100 cm, 140 cm, 180 cm samt

radiebord 187,5 cm 

Bredd: Bredd bord 75 cm 

Höjd: 75 cm 

Sitthöjd: 45 cm 

Djup: Totaldjup 195 cm

Vikt: Gavel 20 kg   

Bänkbord 100: 76 kg   

Bänkbord 140: 94 kg   

Bänkbord 180: 114 kg 

Radiebänkbord: 84 kg

Material Oljad ek. 

Sioo-behandlad ek. 

Linax-impregnerad furu. 

FSC-märkt mahogny.

Standardfärger RAL 9005 RAL 9010

RAL 2001

Linaximpregnerad natur

Artikelnummer U17-80 Långbordet

start/slutgavel

utan armstöd

U17-80-A Långbordet

start/slutgavel

med armstöd

U17-80M Långbord



g

mellangavel utan

armstöd

U17-80MA Långbord

mellangavel med

armstöd

U17-81 Långbord 1000

mm, hel bänk +

bord + hel bänk

U17-82-HH Långbord 1400mm,

hel bänk + bord +

hel bänk

U17-82-UH Långbord 1400

mm, delad bänk +

bord + hel bänk

U17-82-UU Långbord 1400

mm, delad bänk +

bord + delad bänk

U17-83-HH Långbord 1800

mm, hel bänk +

bord + hel bänk,

U17-83-UH Långbord 1800

mm, delad bänk +

bord + hel bänk

U17-83-UU Långbord 1800

mm, delad bänk +

bord + delad bänk

U17-84-R Långbord radie

45°, höger/vänster

U11-01BESLAG Fastsättningsbeslag

2st. Räcker till en

gavel.

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

E för oljad ek 

SIOO för Sioo-behandlad ek 

M för mahogny 

LIN för Linax-impregnerad furu natur



Montering och fastsättning Bordskivor, bänksitsar och gavlar

levereras för sig. Bord och bänkar

skruvas till gavlarna via sina kortsidor

varefter ändbrädorna skruvas i bord-

och bänk kassetterna igen. 

Långbordet har ställbara fötter så det

kan ställas på ojämna underlag.  

Valbart att få med fastsättningsstål så

det kan bultas mot underlaget. 

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål kan bättringsmålas

med alkydfärg. Det är också möjligt att

köpa pulverlack på sprayflaska. 

Hårdvaxoljad furu bör vaxas minst en

gång per år. 

Oljad ek bör oljas minst en gång per år

för att bibehålla träets rödbruna färg.

Oljad ek grånar fläckvis (ibland med

svarta prickar) och får med tiden en

jämn grå färg. Till denna produkt

använder vi Herdins kinesiska träolja.  

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. 

Linax är en linoljebaserad impregnering

som ger extra lång hållbarhet i

utomhusmiljö och motsvarar

impregnerings klass AB. 

Det impregnerade virket grånar med

tiden vilket gör att bör återinoljas efter

ett par år. Använd en linoljebaserad olja

för impregnerade material.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

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


Varianter Till 140- och 180-borden kan bänkarna

fås hela eller uppdelade som två

åtskilda singelplatser.  

180-bordet har med den uppdelade

bänken en 90 cm bred rullstolsplats.

Karaktär Långbordet är ett modulärt bänkbord

med många olika variationer som kan

byggas på längden och/eller i cirklar.





Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Skicka

https://www.facebook.com/NolaUrbanFurniture
https://se.pinterest.com/nola0141/
https://www.instagram.com/nola_urban_furniture/


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

mailto:%20headoffice@nola.se

