
Nola Produkter Vilding

Vilding
Soffa

SEBASTIAN HEDENGRAHN

Vilding är en flexibel soffa som ingår i möbelgruppen Vilding. Med med

avställningsyta, gröna växter och utrymme för privat andrum. Växterna i ryggen

skapar rumslighet och en känsla av ombonad. Vilding kan fås som dubbelsidig soffa

eller som soffa med plantering med eller utan bord. I möbelserien Vilding finns också

ett fristående bord.

Certifieringar

Mått och vikt Längd: 132 cm 

Bredd: Med växtlåda 85,5 cm. Utan

växtlåda 67 cm 

Höjd: 88,5 cm

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


Soffa med växtlåda: 

Vikt: 40 kg. 

Soffa utan växtlåda: 

Vikt: 35 kg.

Material Sioo-behandlad ek. 

Elförzinkat och pulverlackerat stål.

Standardfärger RAL 5021

Artikelnummer U32-10 Vilding soffa

U32-11 Vilding soffa med

planteringslåda

U32-10ARM Vilding soffa med

armstödsbord

U32-11ARM Vilding soffa med

planteringslåda

och armstödsbord

B11-06 Startkostnad för

pulverlackering av

stål i en annan

färg än standard.

Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

C för valfri kulör på stål, startkostnad

tillkommer

Montering och fastsättning
Fristående men fastsättningsbar.  

Bultas mot mark.

Skötsel och underhåll Pulverlackerat stål bättras vid behov

med alkydfärg. Pulverlack går även att

beställa på sprayflaska. 

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 Finns som soffa eller soffa med

växtlåda. Armstöd och bord finns som

tillägg.  

Planteringsinsatsen till Vilding levereras

utan dräneringshål. För användning

utomhus rekommenderar Nola att 4 st

12mm hål borras längs mitten av

planteringsinsatsens botten.

Karaktär Soffa med flera flexibla lösningar, med

avställningsyta, gröna växter, bord eller

dubbelsidig.

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

