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NFJ2012-LIN-MU

Penkki Yarden NFJ2012 Linax käsitelty / musta
runko vapaasti seisova Lappset

Yarden on täydellinen kalustesarja, johon kuuluu penkkejä, pöytä ja
pyörivä tuoli. Perinteisen ulkonäön ansiosta kalusteiden
käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Ne sulautuvat kaikkiin
ympäristöihin kohentaen alueen ulkonäköä.
Ympäristö ja käyttöalue määrittävät sen, seisovatko kalusteet vapaasti vai
valetaanko ne maahan.
Yardenin selkeä ja ajaton muotoilu lisää sijoituspaikkansa tyylikkyyttä ja
penkin pehmeästi kaareutuva selkänoja suorastaan houkuttelee
istumaan. Selkänojallisen penkin lisäksi sarjaan kuuluu selkänojaton
penkki, yhden istuttava tuoli ja pö
Asennustapana vapaasti seisova. Lisävarusteena käsinojat
selkänojalliseen penkkiin.
Penkin puuosat on Linax-öljykäsitellyt ja metalliosat mustat.
Linax on luonnollinen ja ympäristöystävällinen pellavaöljypohjainen
pintakäsittely, joka ansiosta kalusteet kestävät todella pitkään. Linax on
kaksinkertainen puunsuojakäsittely. Ensin puu painekyllästetään, minkä
jälkeen se keitetään
pellavaöljyssä tyhjiössä. Pintaan imeytyvän öljyn ansiosta puu elää
vähemmän, mikä puolestaan vähentää puun halkeilua. Linax-käsittelyllä
puun pinnasta saadaan paremmin vettähylkivä kuin tavallisella
kyllästämisellä. Näinkalusteista tulee
kulutusta kestäviä, ja niiden elinkaari on pidempi. Kalusteet saavat
läpinäkyvän värin, jonka läpi näkyy puun luonnollinen rakenne. Lappset
myöntää Linax-käsitellyille kalusteille 20 vuoden lahoamattomuustakuun,
joka koskee maanpinnan
yläpuolella käytettäviä osia.
Leveys 1750 mm
Syvyys 570 mm
Istuinkorkeus 470 mm
Korkeus 810 mm
Materiaalit :
ED-lakattu ja pulverimaalattu teräs
Puuosat mänty
Yarden-kalustesarjan tuotteet on saatavissa seuraavissa
värivaihtoehdoissa :
Metalliosat : musta RAL9005, tummanvihreä RAL6012, vaaleanharmaa
RAL7042 ja harmaa RAL7024
Puuosat : kuultomaalattu vaaleanruskea, tummanruskea, vihreä,
tiikinpunainen, Linax-käsitelty tai peittomaalattu harmaa
Penkkiä on saatavana myös syväperusteisena NFJ2011.
Yarden-sarjaan kuuluu penkin lisäksi selkänojaton penkki
NFJ2061/NFJ2062, tuoli NFJ2021/NFJ2023 ja pöytä NFJ2092/NFJ2093.
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