
Leksand
Möbelgrupp

TEMA

Leksand möbelgrupp är framtagen i samarbete med Temagruppen. Inspirationen

har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt

1800-tal. Möblerna förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet.

Leksand serien består av en generös fåtölj, bänk och en klassisk soffa i sandgjuten

aluminium och tålig cumaru eller ek. Möblerna är avsedda att stå ute på gator och

torg året om och möter kraven på tillgänglighet, skön sittkomfort och god hållbar

design. High bord, eller Parco bord i cumaro kan fungera som runt bord till serien.

Leksand möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal och är miljöbedömd

via Byggvarubedömningen

Certifieringar

Mått och vikt Leksand Bord

Längd: 147 cm 

Bredd: 72 cm 

Höjd: 74 cm

Leksand Bänk

https://www.svanen.se/
https://www.sundahus.se/
https://nola.se/produkter/leksand-bord/
https://nola.se/produkter/leksand-bank/
https://nola.se/


Längd: 168,5 cm 

Höjd armstöd: 69 cm 

Sitthöjd: 48 cm 

Djup: 48 cm

Vikt 42 kg

Leksand Soffa

Längd: 168,5 cm 

Bredd: 61 cm 

Höjd: 100 cm 

Sitthöjd: 49 cm

Vikt 60 kg

Leksand Fåtölj

Bredd: 60 cm 

Höjd: 100 cm 

Sitthöjd: 49 cm 

Djup: 61 cm

Vikt 30 kg

Material Cumaru obehandlad. 

Oljad ek. 

Sioo behandlad ek. 

Sandgjuten återvunnen aluminium. 

Pulverlack.

Standardfärger RAL 7024

Artikelnummer B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

välj en RAL kulör

U16-13 Leksand bord

147x72cm i

sandgjuten

pulverlackerad

aluminium

U16 12 Leksand bänk i

https://nola.se/produkter/leksand-soffa/
https://nola.se/produkter/leksand-fatolj/
https://nola.se/produkter/leksand-bord/
https://nola.se/produkter/leksand-bank/


U16-12 Leksand bänk i

sandgjuten

pulverlackerad

aluminium

U16-11 Leksand soffa i

sandgjuten

pulverlackerad

aluminium

U16-10 Leksand fåtölj i

sandgjuten

pulverlackerad

aluminium

Anges efter artikelnummer

CU cumaro 

E oljad ek 

Sioo för sioobehandlad ek 

C för valfri kulör, startkostnad

tillkommer

Montering och fastsättning
Levereras monterade.

Fristående / Förberedd för fastbultning

mot mark.

Skötsel och underhåll Skador på pulverlackerat stål kan

bättringsmålas med alkydfärg. Man kan

också beställa pulverlack på

sprayflaska.  

Cumaru behöver generellt inget

underhåll. Träslaget åldras och får en

vacker silvergrå ton.  

Oljad ek 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

https://nola.se/produkter/leksand-bank/
https://nola.se/produkter/leksand-soffa/
https://nola.se/produkter/leksand-fatolj/


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, fåtölj, bord och bänk.

Karaktär Möbelgrupp som förenar klassiskt

hantverk med modern design och hög

kvalitet. 

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 

Skeppsbron 3 

211 20 Malmö 

Tel: 040 171 190

https://www.facebook.com/NolaDesignFurniture
https://se.pinterest.com/nola0141/
https://www.instagram.com/nola_design_furniture
mailto:%20headoffice@nola.se

