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Loungestoel KAJEN© - Nola
Design by Thomas Bernstrand

• Blij design van Thomas Bernstrand©

• Hippe loungers en voetsteunen voor publiek 
gebruik

• Frame beschikbaar in donkergrijze structuur 
poedercoating of RAL kleur naar keuze

• Verkrijgbaar in verschillende versies en 
afmetingen

• Met optionele armleuning en/of voetsteun en 
prima te combineren met Four Seasons© parasol

• Uitgerust met fraai afgewerkt geolied FSC Ipé 
hout, Sioo® behandeld Amerikaans Eikenhout, 
FSC Mahoniehout of gelakt kwastvrij Zweeds 
Dennenhout

• Sioo® is een 100% ecovriendelijke behandeling 
die leidt to 70% minder brandbaarheid, hogere 
resistentie tegen rot, fungi, vuil en water.

• Frame gemaakt uit electrolytisch verzinkte en 
gepoedercoate staalplaat

• Lengte: 120, 180 of 300 cm 

• Diepte: 83 cm

• Lengte: 120, 180 of 300 cm 

• Diepte: 20 cm

• Zithoogte: 43 cm

• Middenstuk: 27 cm

• Hoogte: 33 cm

• Totale hoogte: 100 cm

• Armleuning

• Voetsteun

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DIMENSIES (BANK)

DIMENSIES (VOETSTEUN)

OPTIES

INSTALLATIE

MATERIAAL

Dit product vergt nog enige assemblage ter plaatse (ca. 15 min./stuk) - De houten latten van het 
zitgedeelte, de voetsteun en het middenstuk zijn reeds bevestigd aan een stalen plaat, deze wordt 
dmv bouten bevestigd aan de voeten van het meubel - Wordt bevestigd dmv bouten op een verharde 
ondergrond of sokkel

Vervaardigd uit 8 mm dik, gelaserd, electrolytisch verzinkt en buitenbestendig gepoedercoat staal - 
Het zit- en ruggedeelte is voorzien van geolied FSC Ipé hout, Sioo® behandeld Amerikaans Eikenhout, 
FSC Mahoniehout of gelakt kwastvrij Zweeds Dennenhout - Alle latten van het zitgedeelte zijn kops 
zichtbaar en aan de onderzijde bevestigd

• Stalen frame in Noir 2200 Sablé

• Latten in gelakt dennenhout in NCS S 0502-Y Wit

• Latten in gelakt dennenhout in NCS S 5502-B 
lichtgrijs

• Andere kleuren stalen frame en gelakt dennenhout 
mits supplement 

• Latten in geolied FSC Ipé hout

• Latten in Sioo® behandeld Amerikaans Eikenhout

• Latten in FSC Mahoniehout

KLEUREN 
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