
Nola Produkter Paxa Steel

Paxa Steel
Bänk

BLENDA DESIGN

Paxa Steel har ett stativ i varmgalvaniserat stål, men skiljer sig i övrigt inte från

Paxa bänk. Lågmäld med ett tydligt designuttryck passar in i de flesta miljöer.

Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i

flera sektioner till en långbänk. Paxa Steel finns i två olika längder med sits i tre

olika material.

Mått och vikt Paxa Steel dubbel: 

Längd: 352 cm  

Höjd: 45 cm 

Bredd: 50 cm  

Vikt: 160 kg 

Paxa Steel: 

Längd: 180 cm 

Höjd: 45 cm  

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


Bredd: 50 cm  

Vikt: 80 kg 

Material Oljad mahogny. 

Oljad röd ek. 

Varmförzinkat stål. 

Täcklaserad furu.

Stativ är tillverkat i varmgalvaniserat

stål. Sits i gråmålad furu i NCS S 6000

N, alternativt oljad ek eller mahogny.

Standardfärger NCS S 6000-N (grå)

Artikelnummer U20-74 Paxa Steel bänk

förlängd med

mittstativ

U20-75 Paxa Steel bänk

B11-07 Startkostnad för

målning av trä i en

annan färg än

standard

U20-60 Paxa bänk 180cm,

bredd 50cm

U20-60R Rak rygg till Paxa

bänk U20-60

U20-60TASS Filttass till Paxa i

industrifilt. 1st per

stativ

U20-64/ARM Armstöd till Paxa

med rygg

U20-64R Paxa 2 soffa längd

180cm bredd 90cm

med

pyramidformad

rygg i mitten

U20-68R Paxa 3 soffa längd

300cm bredd

90cm med

pyramidformad

rygg i mitten



rygg i mitten

Anges efter artikelnummer

E för ek.  

MH för mahogny. 

G för gråmålad furu.

Montering och fastsättning
Levereras i delar för slutmontering på

plats. Sitsen monteras med bultar i

stativets ingjutningshylsor.

Stativet är försedda med hål för

fastsättning mot mark.

Skötsel och underhåll Den oljade mahognyn och eken bör

underhållas regelbundet, (en till två ggr

per år). Båda träslagen kommer med

tiden att gråna. Den gråmålade furun

bättringsmålas efter behov med

alkrydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Finns i två olika längder med sits i tre

olika material.

Karaktär Lättplacerad bänk som kan kopplas ihop

i flera sektioner.

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/
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