
Nola Produkter Parco

Parco
Möbelgrupp

BROBERG &  RIDDERSTRÅLE

Möbelserien Parco består av stilfulla och generösa möbler av hög kvalitet som ger

ett lätt intryck. Den böjda formen gör dem både bekväma och funktionella. Serien

finns i en mängd olika modeller och varianter som smidigt kan kombineras med

varandra. Snurrfunktion och armstöd finns som tillägg för sittmöblerna. Parco

möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu, ek) och är miljöbedömd

via Byggvarubedömningen och SundaHus.

Certifieringar

Mått och vikt Se respektive produkt inom

möbelgruppen.

Parco Soffa

https://nola.se/
https://nola.se/produkter/
https://nola.se/produkter/parco-soffa/
https://nola.se/


Längd: 161 cm med armstöd 172 cm 

Höjd: 77 cm 

Sitthöjd: 45 cm 

Djup: 51 cm

Vikt: 32 kg (soffa utan armstöd)

Parco Runda Bord

Höjd: 72 cm 

Ø: 66 cm / 123 cm

Ø 66 cm : 18 kg 

Ø 123 cm : 36 kg

Parco Bänk

Bredd: 161cm 

Höjd: 45cm 

Djup: 42cm

Gavlar och infästningsplåtar och

fotplatta i 8mm laserskuren stålplåt.

Stativrör Ø 60 mm. Vikt 23 kg

Parco Stol och fåtölj

Höjd: 77cm höjd upp till armstöd 63cm 

Sitthöjd: 45cm

Gavlar och infästningsplåtar och

fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt,

armstöd i 6 mm stålplåt. Stativrör Ø 60

mm (snurr Ø 50 mm). Vikt: 18 kg

Parco Loungefåtölj

Bredd: 45/56cm 

Höjd: 97cm 

Sitthöjd: 45cm 

Djup: 57cm

Gavlar och infästningsplåtar och

fotplatta i 8mm laserskuren stålplåt.

Stativrör: Ø 6cm (snurr Ø 5cm) Fotplatta

Ø25cm Hålens storlek är Ø13mm för M12

bult.

Parco Pall

https://nola.se/produkter/parco-bord/
https://nola.se/produkter/parco-bank/
https://nola.se/produkter/parco-fatolj/
https://nola.se/produkter/parco-loungefatolj/
https://nola.se/produkter/parco-pall/


Bredd: 42 cm 

Höjd: 45 cm 

Sitthöjd: 45 cm 

Djup: 42 cm

Gavlar och infästningsplåtar och

fotplatta i 8mm laserskuren stålplåt.

Stativrör: Ø 6cm (snurr Ø 5cm) Fotplatta

Ø25cm Hålens storlek är Ø13mm för M12

bult. Vikt: 13 kg.

Parco Barnstol

Bredd: 30 cm 

Sitthöjd: 78.5 cm 

Djup: 30 cm

Korgen tillverkas i plattstål med rund

kant.

Material Täcklaserad furu. 

Oljad ek. 

Sioo-behandlad ek. 

FSC-märkt oljad Jatoba. 

Elförzinkat och pulverlackerat stål.

Standardfärger RAL 2001 RAL 7022

RAL 9006

NCS S 2070-Y70R (Röd)

NCS S 8000-N (Grå)

Artikelnummer B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard

Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för

målning av trä i en

annan färg än

standard Välj en

NCS kulör vill man

https://nola.se/produkter/parco-barnstol/


NCS kulör, vill man

ha samma kulör på

både stål och trä

välj RAL kulör för

båda

Ö19-26 Parco soffa

Ö19-24/66 Parco runt bord

Ø66cm

Ö19-24/123 Parco runt bord

Ø123cm

Ö19-27 Parco bänk

Ö19-20 Parco stol (lägg till

ett A så får du en

fåtölj)

Ö19-22 Parco snurrstol

(lägg till ett A så

får du en fåtölj)

Ö19-18 Parco loungestol

Ö19-19 Parco loungestol

med snurrfunktion

Ö19-21 Parco pall

Ö19-23 Parco pall med

snurrfunktion

Ö19-29 Parco barnstol

Anges efter artikelnummer

A för armstöd (gäller ej pall, bänk) 

M för markfast, stativet är förlängt

40cm 

N för fastsättningsbar, med en utbredd

fotplatta som bultas mot mark. 

GR för stål i grå RAL 7022 och

täcklaserad furu i grå NCS S8000-N 

RR för stål i röd RAL 2001 och

täcklaserad furu röd NCS S 2070-Y70R 

VJ för stål i ljusgrå RAL 9006 och FSC-

märkt Jatoba 

SIOO för sioo behandlad ek 

C valfri kulör

https://nola.se/produkter/parco-soffa/
https://nola.se/produkter/parco-bord/
https://nola.se/produkter/parco-bord/
https://nola.se/produkter/parco-bank/
https://nola.se/produkter/parco-fatolj/
https://nola.se/produkter/parco-fatolj/
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https://nola.se/produkter/parco-pall/
https://nola.se/produkter/parco-pall/
https://nola.se/produkter/parco-barnstol/


Montering och fastsättning
Sitskorgar och bordsskivor levereras

monterade. För montage mot stativ på

plats. Skruv ingår. 

Bult mot mark ingår ej.

Gjutes 400 mm i mark alternativt bultas

ovan mark, i golv eller platsgjutet

fundament.

Skötsel och underhåll Stål bättras med alkydfärg. Täcklaserad

furu bättringsmålas med vattenbaserad

utomhusfärg. T ex Beckers eller Jotun.

För Teknos heter den Aqua 40. 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. Oljad ek grånar fläckvis (ibland

med svarta prickar) och får med tiden en

jämn grå färg. 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 Möbelgrupp som består av bord i olika

modeller/storlekar, soffa, bänk, fåtölj,

pall, barpall, ståbord, konferensbord,

loungefåtölj, fåtölj med inbyggt bord

samt barnstol.  

Med eller utan snurrfunktion. Med eller

utan armstöd. (gäller ej parco stol, bänk

och pallar). Stativen finns markfasta för

nedgjutning i mark alternativ med

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


fotplatta för montage ovan mark/golv

eller mot platsgjutet fundament.

Karaktär Stilfull och generös möbelgrupp med ett

nätt och vackert uttryck.



Parco parkbänk och bord på Fornuddens skolgård i
Tyresö. Foto: Jann Lipka.







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

