
Nola Produkter SunSet

SunSet
Möbelgrupp

MATS ALDÉN

SunSet är en modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler.

SunSet är särskilt lämpad för äldreboenden tack vara sin ergonomiska

tillgänglighetsanpassning och stabilitet.

Certifieringar

Mått och vikt SunSet Stol & Fåtölj

Bredd: 61 cm 

Höjd: Karmstol 83 cm Fåtölj med hög

rygg 97,6 cm 

Sitthöjd: 46 cm 

Djup: 53,7 cm
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Karmstol/Fåtölj vikt ca 11 kg

SunSet Bord

Längd: Rektangulärt 200 cm Kvadratiskt

80 cm Påbyggnadsdel 110 cm 

Bredd: Rektangulärt 90 cm Kvadratiskt

80 cm Påbyggnadsdel 110 cm 

Höjd: 76,4 cm 

Ø: 110 cm

Parasollhål innerdiameter 15 cm

Material Oljad ek. 

Sioo-behandlad ek. 

Elförzinkat och pulverlackerat stål.

Standardfärger RAL 9010

Artikelnummer B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stativ i annan färg

än standard

U11-50 SunSet fåtölj med

högre rygg

U11-54 Sun Set karmstol

U11-48 SunSet

rektangulärt bord

200 x 90 cm

U11-49 SunSet kvadratiskt

bord 80 x 80 cm

U11-53 SunSet runt bord Ø

110 cm, hål för

parasoll

U11-53P SunSet rak

påbyggnadsdel

med ben till bord

110 x 110 cm, hål

för parasoll

Anges efter artikelnummer
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SIOO för sioo behandlad ek 

Anges ingen ändelse efter artikelnumret

erhålles oljad ek 

C för stativ i valfri färg, startkostnad

tillkommer

Montering och fastsättning
Levereras i större delar för slutmontage

på plats.

Fristående.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål bättras vid behov

med alkydfärg. Pulverlack kan också

beställas på sprayflaska. Sun Set är

lackerad med en finstruktur. 

Täcklaserad furu bättringsmålas med

vattenbaserad utomhusfärg. T ex

Beckers eller Jotun. För Teknos heter den

Aqua 40.  

Oljad ek oljas minst en gång per år om

man vill behålla träets bruna kulör. 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.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter Karmstol. Fåtölj med högre rygg. Bord i

flera varianter.

Karaktär Modern och enkel sittgrupp med
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stapelbara och flyttbara möbler. Särskilt

lämpad för äldreboende tack vara sin

utformning, tillgänglighetsanpassning

och stabilitet.









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/
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