
Nola Produkter Sakura

Sakura
Bänk

THORBJÖRN ANDERSSON

Sakura är en elegant, men ändå kraftfull parkbänk tillverkad av stavar i varierad

bredd. Sakura finns i olika träslag, som ger olika karaktär, med ergonomiska

armstöd som tillval. Dessa parkbänkar blir en naturlig mötesplats i olika sorters

miljöer utomhus. 

Mått och vikt Längd: 160 cm 

Sitthöjd: 46 cm 

Djup: 40cm

Den grövre virkestjockleken har

dimensionen 68x92mm och 68x42mm.

Den smalare virkestjockleken har

dimension 42x92mm och 42x42mm.

Stativ av fyrkantsstål 150×150mm. Vikt

bänk breda ribb 56kg

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


Material Oljad ek. 

Täcklaserad furu. 

Oljad mahogny. 

Oljad teak.

Standardfärger RAL 9005

NCS S 4550-Y80R (Röd)

Artikelnummer U19-64 Sakura bänk

tjocklek ribb 68

mm

U19-65 Sakura bänk

tjocklek ribb 42

mm

U19-67E Armstöd till Sakura

bänk i trä och stål,

ergonomiskt

Anges efter artikelnummer

E för ek 

H för täcklaserad furu 

MH för oljad mahogny 

T för teak 

C för täcklaserad furu valfri färg

Montering och fastsättning
Sitsen levereras monterad. För montage

mot stativ på plats. Skruv ingår. 

Markfast. Gjutes i mark med förlängda

ben.

Gjutes i mark med 40cm förlängda ben.

Skötsel och underhåll Stål bättras med alkydfärg. Pulverlack

går också att beställa på sprayflaska. 

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



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, oljad teak och oljad

mahogny oljas minst en gång per år.

Oljad mahogny får en jämn grå färg

med tiden. Oljad teak en silvergrå färg.

Oljad ek grånar fläckvis (ibland med

svarta prickar) och får med tiden en

jämn grå färg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Soffa, bänk, armstöd.

Karaktär Elegant och kraftfull bänk i olika

tjocklekar, med eller utan armstöd.

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



