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Kauneutta arkeen
Julkisissa tiloissa kalusteet luovat ympäristön samalla tavalla kuin
sisustus luo tunnelman kodissa. Pelkästään puistonpenkkiä vaihtamalla voidaan sama ympäristö muuttaa klassisesta romanttiseksi tai moderniksi. Puistokalusteiden on näytettävä hyviltä ja
kestettävä kova kulutus sekä muodin ja sääolojen vaihtelut.
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Penkin tai tuolin on näytettävä houkuttelevalta, jotta siihen
halutaan istua. Siksi ulkonäkö on yhtä tärkeä kuin materiaalin
valinta. Taataksemme hyvän lopputuloksen teemme yhteistyötä sekä palkittujen muotoilijoiden että tunnettujen arkkitehtien
kanssa.

Valmistamme
kestäviä kalusteita
Kaikki tuotteissamme käytetty puu on peräisin sertifioiduista
metsistä, joiden puusto uusiutuu luonnollisesti. Käytämme
raaka-aineen pohjoista mäntyä. Puulajina se on ympäristöystävällistä ja ympäristösertifioitua. Puu kasvaa hitaasti, mikä tekee siitä
erityisen kestävän ja siten esimerkillisen materiaalin ulkotilojen
tuotteisiin.
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Jalopuusta valmistettuihin kalusteisiin käytämme
brasilialaista jatobaa, joka on kaunis ja kulutusta kestävä
puulaji. Sillä on myös erittäin hyvä vastustuskyky lahoamista
vastaan. Jatoba on väriltään ruskea, ja siinä on tummia raitoja,
jotka ajan kuluessa muuttuvat hopeanharmaiksi.
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Linax-pintakäsittely
kestää eliniän
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 saa-
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daan paremmin vettähylkivä kuin tavallisella kyllästämisellä. Näin
kalusteista 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.
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Metalliosien värit muissa tuotteissa

NF7685 Bosse

Metalliosien värit NF-tuotteissa

Musta
RAL 9005

78 Harmaa
RAL 7024

79 Vihreä
RAL 6012

Teräs, alumiini tai
sinkitty

80 Beige
RAL 1015

Puuosien värit muissa tuotteissa

Musta
RAL 9005

Harmaa
RAL 7042

Tummanharmaa
RAL 7024

Harmaa
(-1)

Tummanvihreä
RAL 6012

Teräs, alumiini
tai sinkitty

Tiikinpunainen
(-16)

Vihreä
(-17)

000500-17 Park Picnic

Puuosien värit NF-tuotteissa

Tee elämästä
värikästä
Tuotteissamme on monia väri- ja muoto
vaihtoehtoja.
Suurin osa tuotteista on tilattavissa eri väriyhdistelmillä. Esimerkiksi penkissä voi olla eri väri istuinosassa ja käsinojissa tai
jaloissa. Leikittele väreillä ja tee oma luomuksesi!
Jos haluat erikoisvärin metalliosiin, voit valita vapaasti
kaikista RAL-väreistä lisämaksua vastaan. Valitse väri, joka sopii
ympäristön yksityiskohtiin, tai väri, joka erottuu harmaasta
seinästä. Tai valitse vaikka väri, jota on myös yrityksen logossa.
Väri antaa monia mahdollisuuksia.

Puulajit
ja värit
Lappsetin puukalusteet valmistetaan pohjoisen männystä tai
brasilialaisesta jatobasta. Molemmat puulajit ovat tunnettuja
korkeasta laadustaan ja hyvästä kestävyydestään. Huolella
valitut vakiovärimme sulautuvat erilaisiin yhteisiin ulkotiloihin,
kuten puistoihin, asuinalueille ja kaupunkien keskustoihin. Värit
ovat selkeitä ja harmonisia.

Jatoba, öljytty

Linax

Vaaleanruskea

Tummanruskea

Vihreä

Tiikinpunainen

060102-1 Park Place

Puu- ja värisymbolit
Esitteeseen on merkitty selvästi jokaisen tuotteen kohdalle,
missä puulajeissa ja väreissä se on tilattavissa. Ohessa ovat
kaikki vakiovärimme.

Väriyhdistelmät 060-tuotteissa

-1 harmaat
puu- ja
metalliosat

-16 tiikinpunaiset
puuosat ja beiget
metalliosat

-17 vihreät
puu- ja
metalliosat

Oheiset värit on saatu aikaan sähköisesti, eivätkä näin ollen vastaa täysin todellisia tuotteissa olevia värejä.
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Penkit, tuolit ja pöydät

Lappsetin valikoimassa on kalusteryhmiä kaikkiin tilanteisiin ja ympäristöihin – leikkipaikoille,
viheralueille ja sisäpihoille. Tuotesarjojemme avulla on mahdollista luoda yhtenäisiä ympäristöjä
suurille alueille.
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Tiikinpunaiset puuosat
ja mustat metalliosat

Selkänojallinen penkki

NF4002 NIFO

NF4003 NIFO

Selkänojallinen penkki, jossa on reilut käsinojat ja tilaa usealle henkilölle.

Käsinojaton penkki, jossa on tilaa usealle henkilölle.

>

<

610

>

<

1700

>

<

610

>
>

1700

820

>
<

<

460

820
<

460
<

<

700

>

>

>

<

Nifo

Selkä- ja käsinojallinen penkki

Käsinojallinen penkki
NF4010 NIFO
Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta. Saatavissa myös ilman käsinojia.

1700

>

<

450

>

700
<

<

460

>

>

<

Tummanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

Nifo

Nifo on täydellinen kalustesarja, johon kuuluu penkkejä, pöytä, jakkara
ja pyörivä tuoli. Muotokieli on minimalistinen ja hieman pyöristetty.
Kalusteiden metallireunat ympäröivät puuosia luoden modernin
ilmeen. Istuinkalusteiden käsinojien etureunassa oleva pieni uloke
on kätevä yksityiskohta: siihen voi ripustaa laukun tai kassin. Siitä
on luonnollisesti apua myös istuutuessa ja ylös noustessa.
Suunnittelu: Andreas Klippinge
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Nifo

Tummanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

Pöytä
NF4017 NIFO
Pöytä, jossa on kaksi jalkaa valuasennusta varten.

1125

>

<

660

>

<

770

>

<

Tuoli
NF4023 NIFO
Käsinojaton tuoli, jonka saa
myös pyörivänä.
>

<

610

>
>

660

>

NF4022 NIFO

820

460

<

<

700

>

Tuoli, jossa on reilut käsinojat
ja jonka saa myös pyörivänä.

<

<

Pyörivä jakkara

Selkä- ja käsinojallinen
kahden hengen penkki

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

NF4029 NIFO

NF4042 NIFO

Metalli:

Puu:

Käsinojaton jakkara, joka pyörii.

Penkki kahdelle hengelle, myös ilman käsinojia.

ED-lakattu ja pulverimaalattu
teräs

Mänty

Metallin värit:

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Jakkara
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<

610

>
>

>

>

>

820
<

450

700
460
>

> <

<
<

530

>

<

460

Käsinojaton jakkara.

1200

<

NF4031 NIFO

<

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puun värit:

Asennus:
Vapaasti seisova tai
betonivalu.
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Vaaleanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

Nonstop

Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Käsinojallinen tuoli
NF5009 NONSTOP RESTING
Käsinojallinen istumapaikka yhdelle.

530

<

>

470

>

Suunnittelu: O2LANDSKAP & Linder_dia
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450

650

>

>

<

<

Nonstop

Nonstop on tyylikäs kalustesarja, joka sopii niin puistoihin ja sisä
pihoille kuin gallerioihin ja muihin sisätiloihin. Tuotteissa on metallinen
runko, jota puurimat myötäilevät luoden puhdaslinjaisen vaikutelman.
Nonstop-sarjaan kuuluu Nonstop-penkki (Meeting ja Watching),
selkänojallinen Nonstop-penkki (Talking), Nonstop-tuoli (Resting),
Nonstop-pöytä (Eating ja Sipping) sekä Nonstop-divaani (Reading).
Selkänojallinen penkki ja tuoli ovat saatavissa käsinojilla tai ilman.

PENKIT, TUOLIT JA PÖYDÄT
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Nonstop

Valkoiset puuosat ja valkoiset
metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Selkä- ja käsinojallinen penkki
NF5004 NONSTOP TALKING
Selkänojallinen penkki, jossa on käsinojat ja istumapaikka usealle henkilölle.

Selkänojallinen penkki
NF5000 NONSTOP TALKING
Käsinojaton penkki, jossa on istumapaikka usealle henkilölle.
Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

640

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

>

430

>

<

<

>

1800

Puun värit:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
10 mm:n teräslevy

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Metallin värit:

<
1920

>

<

>

900

650

>

<

950

Divaani

Metalli:

>

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Asennus:

Puu:

NonStop Sipping pöytä vain
betonivaluasennus.

Mänty
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<

<

<

450

Penkki, jonka toisessa päässä on selkänoja.

>

NF5003 NONSTOP READING

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa.
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Nonstop

Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Penkki

>

<

1800

>

>

950

Vaaleanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

<

Leveä penkki, jonka molemmilla reunoilla voidaan istua
samaan aikaan.

<

450

NF5002 NONSTOP MEETING

Penkki
<

1800

Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Pöytä

>

>

>

NF5006 NONSTOP SIPPING
Käytännöllinen pieni sivupöytä, jonka jalat valetaan maahan.

<

Kapea penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

500

450

NF5001 NONSTOP WATCHING

<

650

>

<

500

>

>

<

<

730

Valkoiset puuosat ja valkoiset
metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

Pöytä
NF5005 NONSTOP EATING
Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

1150

>

<

650

>

<

730

>

<
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Harmaat puuosat ja lakattu alumiini
(ei vakioväriyhdistelmä)

Neo

Mustat puuosat ja
lakattu alumiini

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
Valettu alumiini
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puu:
Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea, tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen, Linaxkäsitelty tai peittomaalattu musta

Asennus:
Vapaasti seisova

Pöytä
NF3908 NEO
Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

1500

> <

700

>

<

720

>

<

Tuoli

810

Suunnittelu: LOTS design

<

Istumapaikka yhdelle. Käsinojat helpottavat käytettävyyttä.

660

>

<

630

>

430
<

590

>

>

>

<

<

Neo

NF3903 NEO

Neon muodot henkivät puistokalusteiden historiaa, mutta mukana
on myös ripaus modernia eleganssia. Lopputuloksena on kevyitä,
tyylikkäitä ja ergonomisia kalusteita, jotka sopivat sisä- ja ulkokäyttöön. Kalusteet on valmistettu muotoon valetusta alumiinista,
ja istuinosa sekä selkänoja ovat puuta. Samaan sarjaan kuuluu
myös roskakori (sivu 78) ja istutuslaatikko (sivu 106).
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Neo

Mustat puuosat
ja lakattu alumiini
Harmaat puuosat ja lakattu alumiini
(ei vakioväriyhdistelmä)

Penkki

Penkki ylimääräisellä käsinojalla

NF3911 NEO

NF3913 NEO

Käsinojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

Penkki, jossa on keskellä ylimääräinen käsinoja.

1750

>

<

660

>

<

Jatko-osa

NF3901 NEO

NF3901B NEO

Selkä- ja käsinojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

Jatko-osa malliin NF3901 (selkänojallinen penkki)

>

<

1750

>

<

1750

>

<

660

>

>
430
<

<

>

>

660

26

810

>

Jatoba ja valkoiseksi maalattu
alumiini (valkoinen ei ole vakioväri)

Mustat puuosat
ja lakattu alumiini

<

430
<

590
<

<

810

>

>

<

590

>
<

430

590
<

Selkänojallinen penkki

1750

>

>

<
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Tummanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

Yarden

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot
Metalli:

Puu:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
teräs

Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea, tummanruskea, vihreä,
tiikinpunainen, Linax-käsitelty
tai peittomaalattu harmaa

Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Asennus:
Vapaasti seisova tai betoni
valu. Tuoli NFJ2021 vain
betonivalu.

Tuoli
NFJ2021 YARDEN
Istumapaikka yhdelle. Tuoli on pyörivä.

500

>

<

570

>

<

<

470

810

>

>

<

Penkki
NFJ2061 YARDEN
Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

1750

>

< 400 >

<

470

>

<

NFJ2091 YARDEN

NFJ2011 YARDEN

Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

Penkki, jossa on tilaa kahdelle tai useammalle käyttäjälle ja jonka selkänojan reuna on
pyöristetty.

670

<

>

1750

> <

570
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>

< 470 >

> <

>

1750

810

720

>

<

<

Suunnittelu: Lappset Design

Selkänojallinen penkki

<

Yarden

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.

Pöytä

PENKIT, TUOLIT JA PÖYDÄT
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Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Selkänojallinen penkki
NF7103 STRÖGET
Selkä- ja käsinojallinen penkki, johon on saatavissa myös
pidennetyt käsinojat, jotka tekevät penkistä helpommin
käytettävän.

1880

>

<

680

>

>
<

450

880
<

>

<

Ströget

Jatoba ja
harmaa metalli

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot
Kaksoispenkki
NF7153 STRÖGET

>

<

>

Metallin värit:

Öljytty jatoba tai kuultomaalattu vaaleanruskea, tumman
ruskea, vihreä, tiikinpunainen
tai Linax-käsitelty

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa:
RAL7024

Puun värit:

>

1285

Mänty tai jatoba

Asennus:

450

880

>

1880

Puu:

ED-lakattu ja
pulverimaalattu teräs

Vapaasti seisova tai
betonivalu.

<

Suunnittelu: Jan Räntfors

<

<

Ströget

Kalustesarja, jonka lähtökohtana on käytännöllisyys ja jossa
yksinkertaisuus on hiottu huippuunsa. Sarjan ensimmäiset mallit
suunniteltiin yksinoikeudella Jönköpingin kunnalle. Kalusteiden
konstailematon ja ajaton ulkonäkö herätti nopeasti laajaa mielenkiintoa, ja niinpä Strögetistä tuli osa perusvalikoimammme.

Selkänojallinen penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta. Saatavissa käsinojilla tai ilman.

Metalli:

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Jatoba ja musta metalli

NF7252-1 STRÖGET

Jatoba ja harmaa metalli

Pöydässä on yksi jalka, mikä helpottaa sen ympärillä istumista. Pöytä
on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

1100

>

<

620

>

<

740

>

<

Ströget

Pöytä

Kahvallinen penkki
NF7207 STRÖGET
Penkki, jonka kahvat helpottavat istuutumista ja ylös nousemista.

1880

>

<

470

>

450
<

<

570

>

>

<

Linax-käsitellyt puuosat
ja mustat metalliosat

32
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Vaaleanruskeat puuosat
ja harmaat metalliosat

Scandinavia

Pöytä
NF2291M SCANDINAVIA
Pöydässä on yksi jalka, mikä helpottaa sen ympärillä istumista.
Pöytä on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

<

1150

>

<

640

>

Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Penkki
NF2531M SCANDINAVIA
Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

1880

>

< 370 >

Puu:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
teräs

Mänty

Metallin värit:

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puun värit:

<

450

>

<

Metalli:

Scandinavia

Scandinavia on ajaton ja klassinen kalustesarja, yksi uskolli
simmasta palvelijoistamme. Kalusteissa näkyvät skandinaavisen muotoilun keskeiset piirteet, ja ne on valmistettu
pohjoisen männystä, joka on tottunut kestämään monenlaisia sääoloja. Scandinavia-sarjaan kuuluu penkkejä ja pöytä.
Istuinkalusteet ovat saatavissa käsinojilla tai ilman.

Asennus:
Betonivalu

Linax-käsitellyt puuosat ja
tummanvihreät metalliosat

Suunnittelu: Bror Boije
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Tiikinpunaiset puuosat
ja harmaat metalliosat

Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Selkänojallinen penkki

Selkänojallinen penkki

Selkänojallinen penkki

NF2301 SCANDINAVIA

NF2301M SCANDINAVIA

NF2271 SCANDINAVIA

NF2271M SCANDINAVIA

Selkä- ja käsinojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

Malliin NF2301M laudat ruuvataan kiinni alapuolelta (pulttien kannat eivät näy).

Malliin NF2271 laudat ruuvataan kiinni yläpuolelta (pulttien kannat näkyvät).

Käsinojaton penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

<

1800

>

<

>

<

1800

>

<

540

>

>
>
<

450
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450

>
<

540

>

>

<

540

750

<

<

>

750

>
<

450

750
<

36

1800

450

<

>

>
>

540

750

<

<

>

<

1800

>

<

Scandinavia

Selkänojallinen penkki
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Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Site

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
ED-lakattu ja pulverimaalattu
T-teräsrunko 70 x 70 mm
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puu:
Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Asennus:
Betonivalu

Selkänojallinen penkki

Tuoli

NF7677 SITE

NF7681 SITE

Penkki, jonka selkä- ja käsinojat lisäävät mukavuutta ja käytettävyyttä.

Käsinojallinen istumapaikka yhdelle.

Seinäpenkki
NF7676 SITE
Seinään kiinnitettävä, selkänojallinen penkki usealle henkilölle.

<

645

<

>
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>

<

645

>

>
<

485

855

>
<

485

855

Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson

700

>

>

<

1880

>

<

<

Site

Yksinkertaisia, käytännöllisiä ja luotettavia. Nämä kolme sanaa kuvaavat
hyvin Site-sarjan kalusteita. Sekä penkissä että pöydässä on paljon pintaa, ja ne ovat tukevia. Reilut käsinojat antavan hyvän tuen myös senioreille. Sarja on suunniteltu yleisiin puistoihin, sisäpihoille ja leikkipaikoille.
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Tiikinpunaiset puuosat ja
tummanharmaat metalliosat

Selkänojallinen penkki, pinottava

NFJ2131 IMSE

NFJ2202 IMSE

Perinteisiä puutarhakeinuja muistuttava keinu.
Puutarhakeinut sopivat hyvin myös leikkipuistoihin tarjoamaan aikuisille mukavan
levähdyspaikan. Puutarhakeinussa voi myös keinuttaa pieniä lapsia sylissä.

Pinottava penkki, jossa on käsinojat ja pyöristetty selkänoja.

2600

Imse on luotettava ja klassinen kalustesarja, joka toimii useimmissa ympäristöissä. Pehmeän ja lämpimän ulkonäkönsä ansiosta kalusteet sopivat sekä reheviin puistoihin ja vehreille sisäpihoille että rautatieasemille.

>

<

1000

>

>
<

<

<
<

Imse

500

840

1700

>

>

Keinu

Imse

Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

<

1920

>

<

800

>

Tiikinpunaiset puuosat
ja mustat metalliosat

Suunnittelu: Lappset Design
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Vihreät puuosat ja
mustat metalliosat

Penkki

Selkänojallinen penkki

NFJ2262 IMSE

NFJ2252 IMSE

Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

Selkänojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

>

< 360 >

1600

> <

555

>

Puun värit:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
T-teräsrunko 70 x 70 mm
Metallin värit:

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen, Linax-käsitelty tai
peittomaalattu harmaa

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Asennus:
NFJ2131 keinu valetaan, muut
kalusteet ovat vapaasti seisovia.

Puu:
Mänty

42

< 470 >

Pöytä
NFJ2272 IMSE
Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

<

1600

>

<

630

>

>

Metalli:

760

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

<

<

<

470

790

>

1600

>

<
<

Imse

Tiikinpunaiset puuosat
ja mustat metalliosat
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Piknikpöydät

Linax-kyllästetyt puuosat
ja mustat metalliosat
Vihreät puuosat ja
mustat metalliosat

Lasten piknikpöytä

Esteetön
piknikpöytä

NF2592 HANS

NF2694 PIKNIKPÖYTÄ

Piknikpöytä, jonka ääressä on tilaa kavereille, eväille ja pehmoleluille. Pöydän
muotoilussa on huomioitu lasten koko, ja tukevat penkit kestävät pienten
jalkojen heiluttelun. Pyöristetyn rungon ansiosta pöydässä ei ole teräviä
reunoja, mikä vähentää loukkaantumisriskiä.

Piknikpöydässä on selkänoja toisella puolella, ja pöytälevyä on pidennetty molemmista
päistä pyörätuolin käyttäjiä varten. Myös penkeille on esteettömän jalkaratkaisun ansiosta
helppo kulkea. Selkänoja on saatavissa myös molemmille puolille.

Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

1240

<

>

1700

>

Piknikpöydät

<

<

1430

>

<

1700

>

< 450 >
<
720

Metalli:

Puu:

ED-lakattu ja pulverimaalattu T-teräsrunko
70 x 70 mm

Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Asennus:

720

Vapaasti seisova tai maahan ank
kurointi lisävarusteella N25911SP.

<

>
450
<

>

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Musta: RAL9005,
tummanvihreä:
RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

>

NF2591 HANSA

2300

>

>

Metallin värit:

Piknikpöytä

Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

1430

600

Linax ja musta metalli

Hansassa on pöytä ja penkit yhdessä ja tilaa monelle. Rakenne on vakaa, ja jaloille on
hyvin tilaa. Hansa takaa mukavan istahdushetken.

<

<

< 350 >

>

<

Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors
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Peittomaalattu
harmaa puu

Puu:

Puu:

Mänty

Mänty

Puun värit:

Puun värit:

Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

>

Asennus:

Penkkiryhmä

Kuultomaalattu
tummanruskea puu

NF000541
Moduuleista koottu selkänojallinen penkkiryhmä, jonka
voi asentaa puun ympärille. Tukeva penkki suojaa samalla
puunrunkoa.

440

Suunnittelu: Lappset Design

>

770

Tukeva piknikpöytä, jonka äärelle mahtuu koko
perhe. Piknikpöytä sopii erityisen hyvin leikkija taukopaikoille. Park Picnicistä on saatavana
kaksi kokoa: aikuisille ja lapsille.

Penkkiryhmä
Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
0003494 kanssa.

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen kanssa
(sisältyy toimitukseen).

<

Asennus:

1880

>

Lasten piknikpöytä

Piknikpöytä

000510 PARK PICNIC

000500 PARK PICNIC

Tukeva ja vapaasti seisova piknikpöytä, joka on mitoitettu lapsille sopivaksi.

Tukeva ja vapaasti seisova piknikpöytä, joka kestää kovaa kulutusta.

>

<

1300

>

1450

>

<

1770

>

46

<

720

450
<

<

570
<

< 340 >

>

>

1200

>

<
<

1880

>

<

Park Picnic ja penkkiryhmä

Park Picnic

Parc picnic
Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

<

Kuultomaalattu
vaaleanruskea puu
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Harmaat puuosat ja
tummanharmaat metalliosat

Penkki

060100 PARK PLACE

060101 PARK PLACE

Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

1400

>

<

690

>

>

<

Park Place

Pöytä

1600

>

<

480

>

<

<

460

750

>

<

Selkänojallinen penkki

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot
Metalli:

Puu:

Hiekkapuhallettu ja
pulverimaalattu teräs

Mänty

>

Metallin värit:
Harmaa: RAL7024,
beige: RAL1015 tai
tummanvihreä: RAL6012

Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

760

060102 PARK PLACE
Selkänojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

1600

>

<

<

<

470

>

<

Park Place

630

>

Puun värit:

Asennus:
Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
00347 kanssa.

Monipuolinen Park Place -sarja on suunniteltu käytännöllisyy
den ehdoilla. Kalusteet ovat tukevia ja kestävät kovaa käyttöä.
Siksi Park Place sopii erityisen hyvin paikkoihin, joissa kulutus
on kovaa, kuten puistoihin, leikkipaikoille ja talojen pihoille.
Park-sarjaan kuuluvat roskakorit ovat esitteen sivulla 82.
Suunnittelu: Lappset Design
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Puu:

Park Rest
Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Betonijalat

Mänty

Puu:

Puun värit:

Mänty

Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

Puun värit:
Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

Park Weekend

Park Weekend
Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

Peittomaalattu
vihreä puu

Asennus:
Vapaasti seisova maahan
ankkurointi lisävarusteen
0003494 kanssa.

Pöytä

Asennus:
Vapaasti seisova.

000503 PARK WEEKEND
Tukeva ja reilun kokoinen pöytä ulkokäyttöön.

1770

> <

740

>

>

<

750
<

Park Weekend

Ryhmä (pöytä ja selkä
nojallinen penkki)
000502 PARK WEEKEND
Tukeva kalusteryhmä, joka voidaan asentaa yhdeksi
kokonaisuudeksi.

<

2100

>

Tiikinpunaiset
puuosat ja betonijalat

< 490 >

Konstailematon ja kulutusta kestävä. Park Weekend -sarjan
jykevät kalusteet kestävät ahkerassakin käytössä. Pöydästä
ja penkeistä muodostuva ryhmä luo puistomaisen tunnelman
myös keskellä kaupunkia.
Suunnittelu: Lappset Design

1770

>

<

780

>

<

Penkki
000504 PARK WEEKEND

Selkänojallinen penkki

Penkki

Tukeva selkänojallinen penkki, joka kestää kulutusta
ja jossa on tilaa usealle käyttäjälle.

052211 PARK REST

052213 PARK REST

Jykevä ja kovaa kulutusta kestävä penkki, jossa on
tukevat betonijalat.

Tukevilla betonijaloilla varustettu penkki,
jota voi käyttää molemmilta puolilta.

620

>

460

>

<

<

1770

>

< 410 >
<
780

>

<

620

>

<

1770

>

< 440 >

<
1770

>

<

780

>

<

620

>

<

50
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Vihreät puuosat ja
lakattu alumiini

Boulevard

Selkänojallinen penkki

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

000657 BOULEVARD
Selkänojallinen penkki, jonka saa käsinojilla tai ilman.

1770

>

<

610

>

Puun värit:

Alumiini

Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

Puu:

>

<

Metalli:

Asennus:
Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
003492 kanssa.

<

<

440

>

850

Mänty

Pöytä
000651 BOULEVARD
Pöytä, joka on mitoitettu sopimaan yhteen sarjan istuinkalusteiden kanssa.

Suunnittelu: Lappset Design

1770

>

<

710

>

750

>

<

<

Boulevard

Boulevard-sarjan kalusteet ovat tukevia ja reilun kokoisia ja pehmeiden linjojensa ansiosta ja houkuttelevia ja mukavia. Sarjaan
kuuluu erilaisia penkkejä ja pöytä. Pöydän pitkät sivut on pyöristetty, mistä tulee lisätilaa kahvikupeille. Selkänojallinen penkki
on saatavissa käsinojilla tai ilman.
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Peittomaalattu
harmaa puu

Vihreät puuosat
ja lakattu alumiini

Boulevard

Penkki

Penkki

Penkki

000655 BOULEVARD

000670 BOULEVARD

000508 BOULEVARD

Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

Seinään kiinnitettävä versio penkistä 000655. Metalliosat maalattua terästä.

Perinteinen tukeva penkki, jossa on tilaa usealle henkilölle.

>

<

1770

>

<

595

<

>

1770

490

>

>
<

2300

>

400

420

54

<

<

<

430

>

>

<

520

>

<
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Kuultomaalattu
vaaleanruskea puu

Malen ja Malbå
Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Selkänojallinen penkki
NF2751 MALEN
Tilava penkki, jossa on selkä- ja käsinojat ja tilaa kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

1880

>

<

660

Asennus:

Mänty

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa (sisältyy toimitukseen).

Puun värit:

>

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

<

<

450

>

880

>

<

Puu:

Pöytä
NF2431 MALBÅ
Perinteinen, neljällä jalalla seisova pöytä ulkokäyttöön.

Suunnittelu: Leif Öhman

1200

>

<

770

>

720

>

<

<

Malen ja
Malbå

Klassista puistotyyliä edustava kaunis kalusteryhmä. Ryhmään
kuuluu pöytä ja selkänojallinen penkki, jotka molemmat ovat
tukevarakenteisia ja puhdaspiirteisiä. Malen-penkin voi sijoittaa
yksin puutarhaan tai puistoon, tai vaihtoehtoisesti se voi yhdessä
Malbå-pöydän kanssa muodostaa kalusteryhmän.
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Öljytty jatoba

Båstad

Kuultomaalattu
tummanruskea puu

Selkänojallinen penkki

Penkki

NF2732-1 BÅSTAD

NF2733 BÅSTAD

Tukeva penkki, jossa on reilu selkänoja ja leveä istuinosa.

Tukeva penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.

1950

>

<

660

>

>

<

<

550

>
>

>

450

>
<

1950

<

450

880
<

<

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Båstad

Ylväs, kaunis ja ajaton. Båstad on klassinen, englantilaista puutarhatyyliä edustava puistonpenkki. Penkki sopii useimpiin ympäristöihin, mutta kruunaa rehevän puiston tai puutarhan. Valittavana
on männystä tai jatobasta valmistettu penkki.

Puu:

Asennus:

Mänty tai jatoba

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa (sisältyy toimitukseen).

Puun värit:
Öljytty jatoba tai kuultomaalattu vaaleanruskea, tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen
tai Linax-käsitelty
Öljytty jatoba

Suunnittelu: Leif Öhman
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Tummanruskeat puuosat
ja lakattu alumiini

Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Lappsetin pinottava ja kevyt Bosse-penkki painaa vain 16 kg.
Puhdaslinjaisen puistonpenkin selkänoja ja istuinosa ovat puuta, runko lakattua alumiinia. Penkki on vapaasti seisova ja sopii
sijoitettavaksi torille, sisäpihalle tai terassille.
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
Alumiini
Metallin värit:
Musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042, tummanharmaa
RAL7024 tai lakattu alumiini:

Kompis
Kompis on näppärä, tukeva ja jännittävästi muotoiltu penkki.
Sen istuinosa ja selkänoja on valmistettu puusta, ja taivutetut
teräsjalat toimivat käsinojina. Kompis-penkissä on tukevat
osat, joten se kestää iskut esimerkiksi leikkipaikalla.

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
ED-lakattu ja pulverimaalattu
40 mm:n teräsputki
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Suunnittelu: Andreas Klippinge

Bosse & Kompis

Bosse

Puu:

Pinottava selkänojallinen penkki

Mänty

Selkänojallinen penkki

Puu:

NF7685 BOSSE

Puun värit:

NF2350 KOMPIS

Mänty

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty
<

630

>

<

1800

>

<

>

>
>
720
460
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<

<

860

Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa (sisältyy toimitukseen).

<

<
<

660
510

>

>

Asennus:

60

520

>

>

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

940

1530

>

<

Puun värit:

Selkä- ja käsinojallinen penkki penkki kolmelle käyttäjälle.

Asennus:
Betonivalu.

<

Vapaasti seisova, pinottava penkki.
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Lakatut puuosat ja mustat
metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

Metro

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
ED-lakattu ja pulverimaalattu,
laserleikattu levy
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä:
RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai tummanharmaa: RAL7024

Puu:
Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Asennus:
Betonivalu tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa.

Peittomaalatut keltaiset puuosat ja
harmaat metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

Selkänojallinen penkki

NF5055 METRO

NF5050 METRO

Pöytä, joka on mitoitettu penkille sopivaksi.

Selkä- ja käsinojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle.

600

>

<

>

<

530

>

470

720

1850

>

<

>

>

815

1500

>

<

<

Suunnittelu: o4i Design

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

<

<

Metro

Metro on jämerä ja modernisti muotoiltu puistonpenkki. Penkissä
on peittävät teräspäädyt, ja sen istuinosa ja selkänoja ovat puuta.
Vankasta vaikutelmasta huolimatta Metro on ilmava penkki, joka
tuo ympäristöönsä ripauksen omaleimaisuutta.

Pöytä
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Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Penkki

Urban

Öljytty mahonki ja
harmaat metalliosat

Peittomaalatut punaiset puuosat ja
punaiset metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

NF7675 URBAN
Neljäsosan muotoinen penkki. Neljästä
penkistä saa ympyrän tai pitkän,
aaltomaisen penkkirivin.

2850

>

<

450

>

<

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Urban

Urban on puolikuun muotoinen penkki, joka tarjoaa jännittäviä yhdistämismahdollisuuksia. Penkki voi olla yksinään tai ryhmässä. Neljä penkkiä
yhdistämällä saadaan ympyrä, jonka voi sijoittaa esimerkiksi puun ympärille. Asettamalla useita penkkejä riviin saadaan pitkä, aaltomainen istumapaikka. Urban-penkit voi sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin.

Metalli:

Puun värit:

ED-lakattu ja pulverimaalattu,
laserleikattu levy
Metallin värit:

Öljytty mahonki tai kuulto
maalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Asennus:

Puu:

Vapaasti seisova, pulttaus
kiinni maahan, tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa (sisältyy toimitukseen).

Mänty tai mahonki

Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson
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Vihreät puuosat ja
mustat metalliosat

Rosenhill

Linax-käsitellyt puuosat
ja mustat metalliosat

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

Selkänojallinen penkki
NF5060 ROSENHILL

Metalli:

Selkä- ja käsinojallinen penkki kahdelle tai useammalle käyttäjälle. Syväperustus
asennuslevyillä.

ED-lakattu ja pulverimaalattu
40 mm:n teräsputki
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tumman
harmaa: RAL7024

Puu:
Mänty
1880

>

<
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>

Puun värit:

>
<

470

810

Suunnittelu: o4i Design

<

Rosenhill

Rosenhill on kaunis mutta silti vankkarakenteinen. Penkin käsinojat ja jalat ovat taivutettua terästä, istuinosa ja selkänoja
puolestaan puuta. Yhdessä ne muodostavat elegantin penkin.

580

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä,
tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

>

<

Asennus:
Betonivalu tai maahan ankkurointi
lisävarusteen kanssa.
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Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Viuhka

Penkki
NF3800 VIUHKA
Penkki, jota voi käyttää molemmilta puolilta.
2800

>

< 450 >

< 440 >

<

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot
Metalli:

Puun värit:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
teräslevy

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikin
punainen tai Linax-käsitelty

Metallin värit:

Viuhka

Tässä jännittävän näköisessä penkissä istuinosa levittäytyy
säteittäin keskiosasta. Kaluste ei toimi ainoastaan istumispaikkana, sillä sen korotettua keskiosaa voi käyttää pöytänä.
Ulkonäkönsä ansiosta Viuhka on moderni ja viihtyisä lisä puistoihin, katujen reunoille tai asuinalueille.

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Asennus:
Betonivalu tai maahan
ankkurointi lisävarusteen
kanssa (sisältyy toimitukseen).

Puu:
Mänty

Suunnittelu: Raul Peixota
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Öljytty jatoba
ja musta metalli

Metalli:

Puun värit:

Pulverimaalattu valurauta

Öljytty jatoba tai kuultomaalattu vaaleanruskea, tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen
tai Linax-käsitelty

Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Säferum

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Asennus:

Puu:
Mänty tai jatoba

Vapaasti seisova, pultataan
maahan kiinni tai maahan ankkurointi lisävarusteen kanssa
(sisältyy toimitukseen).

Selkänojallinen penkki

820

Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Penkki kahdelle tai useammalle, myös ilman käsinojia.

1800

>

<

600

>

450

>

>

<

<

Säferum

Säferum on klassinen penkki perinteisiin ympäristöihin tai vehreisiin puistoihin. Toisaalta se toimii myös pehmeänä kontrastina
kovissa kaupunkimiljöissä. Säferumin muotokieli on klassinen, ja
rungon yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja. Jalat ovat pehmeästi pyöristetyt ja reilun kokoisella istuinosalla on mukava istua.
Säferumin voi tilata käsinojilla tai ilman.

<

NF2892-1 SÄFERUM
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Vihreät puuosat ja
mustat metalliosat

Paus

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
Valettu alumiini
Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puu:
Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

Asennus:
Vapaasti seisova tai maahan
ankkurointi lisävarusteen kanssa
(sisältyy toimitukseen).
Vaaleanruskeat puuosat
ja mustat metalliosat

Tuoli
Vihreät puuosat ja
mustat metalliosat

NF3902 PAUS
Istumapaikka yhdelle. Isot käsinojat helpottavat istuutumista ja ylös nousemista.

1700

>

<

730

>

<

<

430

>

870

>

<

Selkänojallinen penkki
NF3900 PAUS
Kahdelle tai useammalle käyttäjälle tarkoitettu penkki, jossa on isot käsinojat.

1700

>

<

730

>

430

>

870

>

<

<

Suunnittelu: LOTS design

<

Paus

Paus-kalusteiden esikuva on klassinen puistonpenkki, mutta niiden
ulkoasu on nykyaikainen. Sarjaan kuuluvat penkki ja tuoli täyttävät kaikki
ergonomialle ja muotoilulle nykypäivänä asetetut vaatimukset. Käsinojien pyöreät yksityiskohdat helpottavat istuutumista ja ylös nousemista.
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Kalusteita
kaikille
Kalusteemme on suunniteltu täyttämään ne monet erilaiset tarpeet, joita
yhteisiä tiloja käyttävillä ihmisillä on.
Meille käytettävyys on tuotekehityksen peruslähtökohta. Tavoitteenamme
on, että kalusteemme sopivat kaikille
ja ovat kaikkien käytettävissä.
Tulokset näkyvät yksinkertaisissa, mutta hyvin merkityksellisissä yksityiskohdissa: Istuimen käsinojien
etureunassa oleva uloke ei ole ainoastaan kaunis
yksityiskohta, vaan se auttaa toiminta- ja liikuntarajoitteisia henkilöitä istuutumaan ja nousemaan
ylös. Myös esimerkiksi korkealla istuinkorkeudella ja
korkeilla käsinojilla pyritään samaan – siihen, että
kaluste on kaikkien käytettävissä.
Pyörätuolissa tai sähköpyörätuolissa olevan
henkilön voi olla helpompi käyttää pöytää, kun siinä
on keskellä yksi jalka. Piknikpöydän pöytälevyn
pidentäminen toiselta reunalta on myös esimerkki
käytettävyyden parantamisesta.
Käsinojat voi lähes aina valita lisävarusteeksi,
ja pystymme helposti muokkaamaan kalusteen
asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

74
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Penkki, limenvihreät puuosat ja mustat
metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)
Roskakori,
limenvihreä metalli

Roskakorit ja
tuhkakupit
Roskakorit
Käytännöllisillä, kestävillä ja tarkoituksenmukaisilla roskakoreilla on suuri merkitys julkisissa
ympäristöissä. Roskakorin kokoa valittaessa on
tärkeää huomioida kävijöiden määrä alueella.
Suositussa puistossa roskaa tulee enemmän
kuin esimerkiksi lenkkipolun varrella. Valikoimassamme on monenlaisia roskakoreja, jotka sopivat erilaisiin ympäristöihin ja erilaisille alueille.
Tuhkakupit
Tupakointikiellon yleistymisen myötä tuhkakuppien sijoittelu ja mitoitus on tärkeää. Me
annamme mielellämme oman panoksemme
tumpittoman ympäristön puolesta. Valikoimassamme on sekä vapaasti seisovia, seinään
kiinnitettäviä että roskakoreihin integroituja
tuhkakuppeja.

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

77

Roskakorit ja tuhkakupit

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot
Metalli:

Puu (roskakori 060103):

ED-lakattu ja pulverimaalattu teräs, tuhkakupin kansi
ruostumatonta terästä.

Mänty
Puun värit:
Peittomaalattu harmaa,
tiikinpunainen tai vihreä

Metallin värit:
Musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai tummanharmaa:
RAL7024

Tummanvihreä pulveri
maalattu metalli

<

410

>

490

>

>

Roskakori
Nestor on keskikokoinen roskakori, jossa on korotettu
kansi.

950

NF2485 NESTOR

<

Tilavuus: 55 litraa
Asennus: 108 mm:n keskipylväs valetaan tai asennus
kiinnikelevyllä.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Roskakori

>

<

Musta pulveri
maalattu metalli

NF2490 ADRIAN

Roskakori

395

>

Tilavuus: 55 litraa
Asennus: 108 mm:n keskipylväs valetaan.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

410

>

895

Tilavuus: 70 litraa
Asennus: Vapaasti seisova. Voidaan valaa maahan
toimitukseen sisältyvällä kierretangolla. Mukana
betonilevy.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<

<

Tilavuus: 69 litraa
Asennus: Vapaasti seisova. Voidaan valaa maahan
toimitukseen sisältyvällä kierretangolla. Mukana
betonilevy.
Suunnittelu: LOTS design

Felix on tilava roskakori, jonka kannessa on
tuhkakuppi. Astia on kiinnitetty kannen alle, ja se on
helppo tyhjentää.

<

Harmaa pulveri
maalattu metalli

>

<

Keskikokoinen roskakori, joka on pehmeästi
kolmikulmainen. Roskakori kuuluu NEO-kalustesarjaan.

950

NF3920 NEO

410

>

>

Vidar on keskikokoinen roskakori, jonka kannessa on
tuhkakuppi. Roskakori seisoo keskipylvään varassa.

NF2482 FELIX
<

900

<
>

Roskakori

Roskakori

NF2488 VIDAR
<

Tilavuus: 134 litraa
Asennus: Vapaasti seisova. Voidaan valaa maahan
toimitukseen sisältyvällä kierretangolla. Mukana betonilevy.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

1170

Adrian on iso, kannellinen roskakori, jonka saa avattua sivusta.

78
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Roskakori

NF2487 WILLIAM

NF2465 RUBEN
>

>

410

Ruben on pieni roskakori, jossa on tiivis kansi.
<

770

770
<

Tilavuus: 35 litraa
Asennus: 40 mm:n pylväs valamista varten.
Kiinnike, jolla roskakori voidaan kiinnittää seinään tai
halkaisijaltaan 105–120 mm:n suuruiseen pylvääseen,
esimerkiksi valaisinpylvääseen.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<

Tilavuus: 55 litraa
Asennus: 108 mm:n keskipylväs valetaan.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<

320

>

>

William on keskikokoinen roskakori, jossa on tiivis kansi.

Harmaa pulveri
maalattu metalli

Roskakorit ja tuhkakupit

Roskakori

Musta pulveri
maalattu metalli

Roskakori
<

410

>

>

NF2481 JOAR

<

Tilavuus: 70 litraa
Asennus: Vapaasti seisova. Voidaan valaa maahan
toimitukseen sisältyvällä perustusosalla. Mukana betonilevy.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

750

Joar on iso roskakori, jossa on tiivis kansi.

Oskar on pieni kanneton roskakori.
<
>

Tilavuus: 50 litraa
Asennus: 40 mm:n pylväs valamista varten tai kiinnike
seinään kiinnittämistä varten.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

410

>

Tilavuus: 35 litraa
Asennus: 40 mm:n pylväs valamista varten. Kiinnike, jolla
roskakori voidaan kiinnittää seinään tai halkaisijaltaan
105–120 mm:n suuruiseen pylvääseen, esimerkiksi
valaisinpylvääseen.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Runar on pieni roskakori, jossa on korotettu kansi.
Tilavuus: 70 litraa
Asennus: Vapaasti seisova. Voidaan valaa maahan
toimitukseen sisältyvällä perustusosalla. Mukana betonilevy.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<

320

>

Roskakori
770

1020

>

Jakob on pieni roskakori, jossa on korotettu kansi.

<

<

<

320

NF2471 JAKOB

Tilavuus: 35 litraa
Asennus: 50 mm:n pylväs valamista varten. Kiinnike, jolla
roskakori voidaan kiinnittää seinään tai halkaisijaltaan 105–120
mm:n suuruiseen pylvääseen, esimerkiksi valaisinpylvääseen.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

80

<
>

Storhalvar on keskikokoinen roskakori, jossa on tiivis kansi.

NF2480 RUNAR

940

NF2460 OSKAR

>

900

NF2456 STORHALVAR

410

<

Roskakori

>

Roskakori

<
>

Roskakori
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Roskakorit ja tuhkakupit

Harmaat puuosat ja tum
manharmaat metalliosat

Roskakori

<

CL60-7024 KITA

Park-roskakorissa on puupaneelit ja korotettu kansi.
Roskakori kuuluu Park-kalustesarjaan.

Uutuusmallissa on erityisen leveä suuaukko ja hyvä suojaus
sadetta ja lintuja vastaan. Kita-roskakorista on kaksi kokoa.
970

060103 PARK

>

Tilavuus: 60 ja 100 litraa
Metallin vakiovärit: harmaa RAL7024, vihreä RAL6012 tai RST.
Muita värejä asiakkaan toiveen mukaan.
Asennus: vapaasti seisova betonijalusta, maahan upotettava
pylväs, seinäkiinnitysrauta tai kiinnikkeet liikennemerkkipylvästä
varten.
Suunnittelu: Muodon Vuoksi Oy Heikki Meriläinen

<

Tilavuus: 40 litraa
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: Lappset Design

400

>

>

720

400

<

<
>

Roskakori

Harmaa pulverimaalattu metalli

Musta pulveri
maalattu metalli

Musta pulveri
maalattu metalli

Roskakori koirien jätöksille

Roskakori
opastekyltillä

NF2457 LUDVIG
<

>

Tilavuus: 50 litraa
Asennus: betonivalu

1750

1750

>

>

<

<

82

450

< 130 >

Torkel on lieriönmallinen tuhkakuppi, joka on
helppo tyhjentää. Tuhkakuppiin saa myös
sateelta suojaavan kannen.
Asennus: betonivalu tai maahan ankkurointi
lisävarusteen kanssa
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<
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<

Asennus: kiinnitys seinään
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

NF8111 TORKEL

NF2458 PATRIK

850

Efraim on seinään asennettava tuhkakuppi.

250

NF8100 EFRAIM

>

Tuhkakuppi

<

Tuhkakuppi

130

>

Patrik on keskikokoinen roskakori, jossa on opastekyltti ja tiivis
kansi.

Tilavuus: 50 litraa
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors
<

450

>

Ludvig on koirien jätöksille tarkoitettu roskakori, jonka yläosassa
on pussien säilytyspaikka.

Tummanvihreä pulverimaalattu metalli

>

Musta pulveri
maalattu metalli
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Pyörätelineet

Haluamme edistää pyöräilyä. Se on hyväksi sekä ympäristölle että terveydelle. Useimmissa pyörätelineissämme on säädettävät tukikaaret, jotka voi asettaa haluamaansa asentoon. Suurin osa tukikaarista on kuumasinkittyjä hyvän ruostesuojauksen saavuttamiseksi. Urban- ja Ströget-sarjoihin
on saatavissa lisävarusteena runkolukituksen mahdollistava runkokiinnike. Ota yhteyttä meihin, jos
haluat pyörätelineen, jossa on enemmän paikkoja kuin esitteen kuvauksessa.

Pyöräteline

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

NF9002 STRÖGET
Nelipaikkainen pyöräteline.

< 220 > <

Metalli:

>
>

2000

ED-lakattu ja pulverimaalattu
teräs. Pyöräkaaret 12 mm:n
pyöröterästä. Runkokiinnike
40 mm:n teräsputkea.
Metallin värit:

<

610

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Puu:

Pyöräteline

Mänty

NF9065 STRÖGET-RUNKOKIINNIKE

Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

Erillinen runkokiinnike Ströget-pyörätelineelle.
Asennus: asennetaan Ströget-pyörätelineeseen
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson

870

> <

2000

>
>

<

Pyörätelineet

Pulverimaalattu
tummanvihreä metalli

Asennus:

<

610

Betonivalu

Kuvassa on Urban-pyörätelineen runkokiinnike.
Strögetin runkokiinnike on samannäköinen.

Ströget

Ströget pyörätelineissä on säädettävät tukikaaret, jotka voi asettaa haluamaansa asentoon. Ströget-telineisiin saa lisävarusteena
runkokiinnitystuen, johon pyörän voi lukita rungosta, mikä antaa
paremman suojan varkauksia vastaan.
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors
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Pyöräteline

Pyöräteline

NF9020 STRÖGET

NF9000 STRÖGET

Nelipaikkainen pyöräteline, jossa on puinen yläpalkki.

Nelipaikkainen pyöräteline, jossa on korkeat sivutolpat.

2000

>

< 220 > <

2000

>

<

<

900

900

>

< 220 > <

>

Pulverimaalattu
harmaa metalli

Pulverimaalattu
harmaa metalli

Pyörätelineet

Pulverimaalattu harmaa metalli
ja vaaleanruskea puuosa

Pyöräteline
NF9010 STRÖGET
Nelipaikkainen pyöräteline, jossa on metallinen yläpalkki.

2000

>

<

900

>

< 220 > <
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Pyöräteline

Runkokiinnike

NF7600A URBAN, SEINÄKIINNITYS

NF7661 URBAN

Nelipaikkainen, seinään asennettava pyöräteline.

Erillinen runkokiinnike Urban-pyörätelineelle.

Asennus: kiinnitys seinään

Asennus: asennetaan Urban-pyörätelineeseen

2050

>

<

2080

> <

840

>

<

<

570

550

>

< 200 >

>

<

Pyörätelineet

Pulverimaalattu
musta metalli

Pyöräteline

Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

NF7660A URBAN
Nelipaikkainen pyöräteline.
Asennus: betonivalu

Metalli:

Puu:

ED-lakattu ja pulverimaalattu
40 mm:n teräsputki. Pyöräkaaret 12 mm:n pyöröterästä.

Mänty

Metallin värit:
2080

> < 200 >

Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

<

550

>

<

Puun värit:

Pulverimaalattu
musta metalli

Urban

Urban-pyörätelineperheeseen kuuluu laaja valikoima erilaisia telineitä. Runko on pyöreäksi taivutettua terästä ja kaikissa telineissä
on säädettävät tukikaaret, joita voi kääntää. Urban-telineisiin saa
lisävarusteena runkokiinnitystuen, johon pyörän voi lukita rungosta,
mikä antaa paremman suojan varkauksia vastaan.
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson
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Pyörätelineet

Pulverimaalattu harmaa metalli ja vaaleanruskea puuosa

Pulverimaalattu
musta metalli

Pyöräteline
NF7635 URBAN
Ympyrän mallinen pyöräteline, jossa on neljä paikkaa pyörille toisella
puolella ja toisella puolella istumispaikkoja. Voidaan sijoittaa puun tai
vastaavan ympärille.

>

Asennus: betonivalu tai asennus maakehikkoon

1435

Pulverimaalattu harmaa me
talli ja vaaleanruskea puuosa

Pyöräteline
NF7612A URBAN
Nelipaikkainen pyöräteline. Telineessä on puinen yläpalkki, jonka
päällä voi istua tai johon voi nojata.

>

>

>

NF7642 URBAN
Ympyrän mallinen pyöräteline, jossa on paikat 16 pyörälle.
Voidaan sijoittaa puun tai vastaavan ympärille.
Asennus: betonivalu tai asennus maakehikkoon

<

630

500

<

<

750

<

750

>

>

1520

1500

<
<

> < 220 >

>

2040

1500

Pyöräteline

630

2040

<

<

220

Asennus: betonivalu
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Pyörätelineet

Pulverimaalattu sininen
metalli (ei vakioväri)

Pyöräteline
NF3930 SYDÄN
Hauska sydämen mallinen pyöräteline, johon on mahdollista lukita pyörän
runko. Telineitä voi asettaa riviin isomman pysäköintialueen muodostamiseksi.
Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu 35 mm:n teräsputki
Metallin värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Suunnittelu: LOTS-design
Asennus: syväperustus asennuslevyillä tai betonivalu

<

910

>

<

830

>

< 220 >

Kuumasinkitty teräs

Pyöräteline
NF8700 SVALLET
Taivutetusta teräksestä valmistetussa Svalletpyörätelineessä on tilaa kahdelle pyörälle.
Metalli: kuumasinkitty 50 mm:n teräsputki
Metallin värit: kuumasinkitty
Asennus: betonivalu
1050

>

>

<

<

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu
50 mm:n teräsputki
Metallin värit: musta: RAL9005, tummanvihreä:
RAL6012, harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa:
RAL 7024
Asennus: betonivalu

950

NF8800 SVALLET

Aaltomaiset
pyörätelineet

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu 108 mm:n
teräsputki
Metallin värit: musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012, harmaa: RAL7042
tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: Jim Isotalus

Tämän sarjan pyörätelineissä on teräksestä
taivutettuja pehmeitä muotoja. Mitä sanoisit sydämen mallisesta pyörätelineestä? Vai pitäisitkö
enemmän aaltomaisista muodoista? Valittavana
on telineitä yhdelle tai useammalle pyörälle.

408

>

1450

Jumbo-pyöräpollarin yläosassa on kaksi
tteräskaarta, joihin voi lukita pyörät molemmille
puolille telinettä.

<

<

NF8200 JUMBO

>

Pyöräteline

Pulverimaalattu
musta metalli
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Pyörätelineet

Pulverimaalattu
musta metalli

Kuumasinkitty
teräs

Pyöräteline
J17441
Vapaasti seisova pyöräteline, johon voi laittaa pyörän molemmilta puolilta.
Perinteinen teline paikkoihin, joissa vaaditaan suurta pyörätiheyttä.
Metalli: kuumasinkitty teräs
Metallin väri: teräs
Asennus: vapaasti seisova tai maahan ankkurointi lisävarusteen J17801 kanssa.

270

>

<

1330

>

<

175

>

<

Pulverimaalattu
harmaa metalli

Pyöräteline
NF8500 VÅGEN
Vågen on nimensä mukaisesti aallon mallinen
pyöräteline, johon mahtuu viisi pyörää. Telineen
voi tilata myös pidempinä osina, jolloin siihen
mahtuu enemmän pyöriä.

1450

>

950

>

<

Pulverimaalattu
harmaa metalli

Kuumasinkitty
teräs
<

Metalli: ED-lakattu 50 mm:n teräsputki
Metallin värit: musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012, harmaa: RAL7042
tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Pyöräteline

Pyöräteline

Pyöräteline

NF8600 BÅGEN

J17841

060105 PARK

Bågen on kaaren mallinen pyöräteline. Telineitä
voi asettaa riviin isomman pysäköintialueen
muodostamiseksi.

Vapaasti seisova pyöräteline, johon mahtuu monta pyörää.

Vapaasti seisova pyöräteline, jossa on paikat yhdeksälle pyörälle.

Metalli: kuumasinkitty teräs
Metallin väri: teräs
Asennus: vapaasti seisova tai maahan ankkurointi lisävarusteen J17801 kanssa.

Metalli: ED-lakattu teräs
Metallin värit: harmaa: RAL7024, beige: RAL1015, vihreä: RAL6012
Asennus: vapaasti seisova

285

>

< 275 >

>

2600

>

<

3150

< 310 >

<
< 270 > <
950

Metalli: ED-lakattu 50 mm:n teräsputki
Metallin värit: musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012, harmaa: RAL7042
tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

>

<
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Grillit ja
polttopuuteline
Grillaaminen on mukavaa ajanvietettä ja yhdessä tekemisen lisäksi tarjolle kypsyy meheviä
herkkuja. Valittavana on erikokoisia ja -mallisia
grillejä, jotka ovat tyylikäs lisä asuinalueelle, leirintäalueelle tai leikkipaikalle. Grilleissä
voi polttaa sekä puita että hiiliä ja hiilloksen
yläpuolen ritilöiltä löytyy kaikille grillattaville
sopiva kypsymispaikka.
Grillit on valmistettu käsityönä 5 mm paksusta
pulverimaalatusta teräksestä, minkä ansiosta
ne ovat pitkäikäisiä ja luotettavia yhteisessä ja
yleisessä käytössä.
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson
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Grillit

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

Musta puolimatta
struktuurimaali

Metalli:
5 mm paksu teräs, pulverimaa
lattu lämmönkestävällä maalilla
Metallin värit:
Musta, puolimatta ja lämmön
kestävä struktuurimaali

Asennus:
Betonivalu, maahan ankkurointi
lisävarusteen kanssa (sisältyy
toimitukseen) tai maahan
pulttaus.

Grilli

Grilli

NF7691 MIKA

NF7695 MARIA

Isossa grillissä on tiheä ritilä ja keskellä reikä,
josta rasva valuu pois.

Pienessä grillissä on tiheä ritilä ja keskellä reikä,
josta rasva valuu pois.
<

1250

>

Grilli
NF7692 ASTRID

<
1250

>

<

>

660

>
650

1250

800

>

>

<

1250

>

<

650

<

<

>

<

800

>

<

Iso grilli, jossa on tiheä ritilä ja säilytystaso.
Keskellä on reikä, josta rasva valuu pois.

Grilli

NF7690 HILDE

NF7696 ARNE

Iso grilli, jossa on säilytystaso. Keskellä on reikä, josta rasva
valuu pois.

Katollinen polttopuiden säilytysteline.

>

<

700

800

Polttopuuteline

660

>

<

Grilli

1250

>

<

555

>

1250

100

>
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<

650
<

<

800

>

<

1200

>

<

<

>

Pieni grilli, jonka reunassa on säilytystaso.
Keskellä on reikä, josta rasva valuu pois.

>

NF7694 TINA

GRILLIT
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Istutuslaatikko
NF4070 ARKAD

Istutuslaatikot
Aina ei ole mahdollista tai järkevää istuttaa kasveja
maahan, mutta viherkasvit saa silti kukoistamaan
erikokoisissa istutuslaatikoissa, jopa keskellä betoniviidakkoa. Valikoimassamme on teräksestä, alumiinista ja puusta valmistettuja istutuslaatikoita. Useimmissa laatikoissa on sisäänrakennettu kosteussulku,
mikä lisää kukkien ja kasvien hyvinvointia.
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Kuultomaalattu
vaaleanruskea puu

Puu:
Mänty
Puun värit:
Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

Istutuslaatikot

Vanda ja Verona
Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot

Kuultomaalattu
vihreä puu

Asennus:
Vapaasti seisova

Istutuslaatikko

Istutuslaatikko

NF1910 VANDA

1050

>

>

<

Pyöreä istutuslaatikko, jossa on puupaneelit.

NF1800 VERONA
Istutuslaatikko, jossa on pehmeästi
pyöristetyt puupaneelit.

500

Halkaisija: 1 050 mm
Suunnittelu: Leif Öhman

Halkaisija: 760 mm
Suunnittelu: Leif Öhman

760

>

400

<

>

<

<

Istutuslaatikko
NF1920 VANDA

1250

>

>

<

Keskikokoinen, pyöreä istutuslaatikko, jossa on puupaneelit.

500

Halkaisija: 1 250 mm
Asennus: vapaasti seisova

Istutuslaatikko

<

NF4070 ARKAD
Iso, nelikulmainen istutuslaatikko, jossa on
pehmeästi pyöristetyt sivut.

Halkaisija: 1 450 mm
Asennus: vapaasti seisova

>
500

Iso, pyöreä istutuslaatikko, jossa on puupaneelit.

<

1450

>

<

1070

>

>

NF1930 VANDA

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu
4 mm:n teräslevy
Värit: matta musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: vapaasti seisova
Suunnittelu: Klippinge

830

Istutuslaatikko

104

<

<

Pulverimaalattu
musta metalli
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Quarter
Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Tiikinpunainen puu

Puu:

Asennus:

Mänty

Vapaasti seisova

Metalli:

Asennus:

Puun värit:

Suunnittelu:

Valettu alumiini

Vapaasti seisova

Painekyllästetty,
harmaa, tiikinpunainen
tai vihreä.

Lappset Design

Metallin värit:

Suunnittelu:

Matta musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042, lakattu alumiini tai
tummanharmaa RAL7024

Ola Giertz

Istutuslaatikot

Park
Materiaalit, värit ja asennusvaihtoehdot

Tiikinpunainen puu

Mattalakattu
alumiini

Istutuslaatikko
>

>

820

<

Nelikulmainen istutuslaatikko, jossa on
limittäiset puupaneelit.

<

400

000526 PARK

Istutuslaatikko

>

830

>

>

<

Alumiinista valmistettu, neljäsosan mallinen
istutuslaatikko. Voidaan sijoittaa nurkkaan.

470

Kuusikulmainen istutuslaatikko, jossa on
vaakasuuntaiset puupaneelit.

300

NF3851 QUARTER 1

Istutuslaatikko
000543 PARK

<

<

Halkaisija: 830 mm

Istutuslaatikko

<

800

>

<

800

>

NF3852 QUARTER 2

Lakattu alumiini

Alumiinista valmistettu, puoliympyrän
mallinen istutuslaatikko. Kaksi neljäsosan
mallista astiaa muodostavat yhdessä puoliympyrän, jonka voi asettaa seinää vasten.

Istutuslaatikko
NF3910 NOVA
>

>

Istutuslaatikko

1160

NF3853 QUARTER 3
Alumiinista valmistettu, kolmen neljäsosan
mallinen istutuslaatikko.
Kolme neljäsosan mallista astiaa muodostaa
istutuslaatikon kulman ympärille.

<

1200

<

485

Tilavuus: 260 litraa
Metalli: saumaton alumiini
Värit: lakattu alumiini tai musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012, harmaa: RAL7042
tai tummanharmaa RAL7024
Asennus: vapaasti seisova
Suunnittelu: Lots Design

<

>

Muottiin valetusta alumiinista valmistettu
kolmikulmainen istutuslaatikko, jossa on
pyöristetyt reunat. Nova kuuluu NEOkalustesarjaan.

106
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Aidat, kaiteet, pollarit
ja runkosuojat

Hyvä aita erottaa tilat toisistaan ilman, että se tuntuu eristävältä. Kaikkien Lappsetin aitojen,
kaiteiden, pollareiden ja runkosuojien muotoilu on klassinen, ja ne toimivat pikemmin huomaamattomina tilanjakajina kuin rajoittajina. Nojailukaiteet toimivat myös lepokalusteina: niihin voi
nojata junaa, bussia tai vaikka urheilupuiston harjoitteluvuoroa odotellessa.

109

Aidat

Pulverimaalattu
musta metalli

Pulverimaalattu
tummanvihreä metalli

Materiaalit, värit ja
asennusvaihtoehdot
Metalli:
ED-lakattu ja pulverimaalattu teräs

Aita

Aita

NF9630 GLOBAL

NF9632 GLOBAL

Teräksinen aita, jossa on pystysuorat nelikulmaiset tangot.

Teräksestä valmistettu, yläpuomilla varustettu aita, jossa on pystysuorat nelikulmaiset tangot.

Suunnittelu: Sydväst Arkitektur & Landskap

Suunnittelu: Sydväst Arkitektur & Landskap

Metallin värit:
Musta: RAL9005,
tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai
tummanharmaa: RAL7024

>

1700

>

1100

>

<

<

Puu:

<

900
Pulverimaalattu
tummanvihreä metalli

1700

>

<

Mänty
Puun värit:

>

Asennus:

NF9100 STRÖGET

Betonivalu

900

>

<

060111 PARK

2000

>

Metalli: hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu teräs ja
mänty
Metallin värit: beige: RAL1015, tummanvihreä:
RAL6012 tai harmaa: RAL7042
Puun värit: peittomaalattu harmaa, vihreä tai ruskea
Asennus: syväperustus asennuslevyillä, betonivalua
ei tarvita

<160>

<

1980

>

<

<

Käännettävissä: 360 astetta
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Tiikinpunainen puuosa ja pulverimaalatut
harmaat metalliosat (ei vakioväriyhdistelmä)

Kaide
Puupäällysteinen kaide, jota voi käyttää sekä
tilanjakajana että istumis- ja nojailukaiteena.

Aita
Lattateräksestä valmistettu aita, jossa on rastikuvio. Aidat kiinnitetään
toisiinsa tolppiin tulevilla puristusrenkailla. Aitoja voi kääntää, joten
ne saa asetettua haluamaansa kulmaan. Pieniä tasoeroja pystyy
tasoittamaan.

Kuultomaalattu vaaleanruskea,
tummanruskea, vihreä, tiikinpunainen tai Linax-käsitelty

>

Käännettävissä: 360 astetta
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

>

900

Teräksinen, monikäyttöinen aita, jossa on pystysuorat nelikulmaiset
tangot. Aidat kiinnitetään toisiinsa tolppiin tulevilla puristusrenkailla.
Aitoja voi kääntää, joten ne saa asetettua haluamaansa kulmaan.
Pieniä tasoeroja pystyy tasoittamaan.

2000

<

NF9200 STRÖGET

<

730

Aita
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Vaaleanruskea puuosa ja pulveri
maalatut mustat metalliosat

NF9042 STRÖGET
Kaiteet kiinnitetään toisiinsa tolppiin tulevilla puristusrenkailla. Kaiteita voi kääntää,
jolloin ne saa asetettua haluamaansa kulmaan.
Käännettävissä: 360 astetta
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

2000

>

>

<

Kaiteet

Kaide

<

600

Pulverimaalattu
tummanvihreä metalli

Kaide
NF9060 STRÖGET
Teräskaide, jonka yläpuomi on puuta. Kaiteet kiinnitetään toisiinsa tolppiin tulevilla
puristusrenkailla. Kaiteita voi kääntää, jolloin ne saa asetettua haluamaansa kulmaan.
Käännettävissä: 360 astetta
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

2000

>

>

<

<

610

Vaaleanruskea puuosa ja pulveri
maalatut tummanvihreät metalliosat

Kaide
Musta metalli

NF7672A URBAN
Taivutetusta teräksestä valmistetussa kaiteessa on pehmeät muodot.
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson

2040

>

<

730

>

<

Vaaleanruskea puuosa ja pulveri
maalatut mustat metalliosat

Kaide
NF7670 RELAX
Teräksinen kaide, jonka yläpuomi on puuta.
Toimii myös kalusteena, johon voi nojata.
Asennus: maahan ankkurointi mukana
olevien asennuslevyjen kanssa
Suunnittelu: arkkitehti Arne Nilsson
1500

>

<

1080

>

<
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Pollarit

Pulverimaalattu
tummanvihreä metalli

Pulverimaalattu tummanharmaa
metalli ja punainen rengas

Pollari

Pollari

NF8010 STRÖGET

NF8301 ORBIS MINI
>
< 220 >

>
650

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu teräsputki
Renkaan värit: tummanvihreä: RAL6021, keltainen: RAL1004, vihreä:
RAL6017, punainen: RAL3020, sininen: RAL6027 tai oranssi: RAL2008
Metallin värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042, tummanharmaa: RAL7024 tai harmaa umbra: RAL7022
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: Sydväst Arkitektur & Landskap

<108>

<

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu teräsputki
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Keskikokoinen, lieriönmallinen pollari, jossa on koristerengas yläreunassa.
Rengas voi olla värikäs piriste tai neutraalimpi koriste.

750

Matala lieriönmallinen pollari. Materiaalin paksuus:
teräs 5 mm

Pulverimaalattu harmaa
metalli ja keltainen rengas

<

Pulverimaalattu
musta metalli

Korkea lieriönmallinen pollari. Materiaalin paksuus: teräs 3,6 mm

Korkea ja kapea lieriönmallinen pollari, jossa on koristerengas yläreunassa.

<108>
<

<

<89>

Pollari
NF8302 ORBIS MAXI

Irrotettava, lieriönmallinen pollari 3,6 mm paksusta
teräksestä. Irrotetaan jalustasta avaimen avulla.

Leveä, lieriönmallinen pollari, jossa on koristerengas yläreunassa.

650
< 194 >

Pulverimaalattu tummanhar
maa metalli ja oranssi rengas
<

<108>
<

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu teräsputki
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

900

NF8005 STRÖGET, IRROTETTAVA

>

>

Pollari
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>

NF8300 ORBIS MIDI
900

NF8000 STRÖGET

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu teräsputki
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: betonivalu
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

Pulverimaalattu
harmaa metalli

Pollari

900

>

Pollari
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Pulverimaalattu
harmaa metalli

Pulverimaalattu
musta metalli

Runkosuoja

Runkosuoja

NF7710 VIBY

NF7740 NORA

Pulverimaalattu
musta metalli
>

Lieriönmallinen runkosuoja, jossa on lattateräksestä
valmistetut tangot.
Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu lattateräs 40 x 5 mm
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: kiinnitys maakehikkoon
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

NF7730 LILJA

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu 8 mm:n
teräslevy
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: asennetaan maahan ilman betonijalustaa
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

<

1400

>

<

<

1400

1500

Runkosuojien aatelia, tukevarakenteinen ja tyylikäs Trosa suojaa
puun isommaltakin kolaukselta.
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Maakehikko
Maakehikko ilman betonijalustaa.

NF7721 TROSA

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu 60 mm:n teräsputki
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012, harmaa:
RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: kiinnitys maakehikkoon tai suoraan maahan
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

>

>

680

>

Runkosuoja

<

700

>

<

1600

1200

>

<

Metalli: ED-lakattu ja pulverimaalattu 20 mm:n
teräsputki
Värit: musta: RAL9005, tummanvihreä: RAL6012,
harmaa: RAL7042 tai tummanharmaa: RAL 7024
Asennus: kiinnitys maakehikkoon tai suoraan maahan
Suunnittelu: arkkitehti Jan Räntfors

440

<

<
>

Lieriönmallinen runkosuoja, jossa on teräsputkitangot.

Runkosuojat

Pulverimaalattu
musta metalli
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Huvimajat, pergolat,
tomutus- ja kuivaustelineet

Huvimaja on viihtyisä lisä asuinalueelle, puistoon tai leikkipaikalle. Huvimajan katon alle voi
kerääntyä isompikin joukko ihmisiä sadetta tai paahdetta pakoon. Avonainen Pergola toimii
parhaiten alkukesän jälkeen, kun istutetut viherkasvit peittävät seinä- ja kattoelementit luoden metsätunnelman vaikka keskelle betonipihaa.
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Peittomaalattu
harmaa puu

Huvimaja

Huvimaja

000477 PINOCCHIO

070206 BOULEVARD

Nelikulmainen katos, joka suojaa niin
auringolta kuin sateelta.

Kahdeksankulmainen huvimaja,
jonka seiniä kiertävät penkit.

Puu: mänty
Väri: peittomaalattu harmaa
Asennus: syväperustus asennuslevyillä
Suunnittelu: Lappset Design

Puu: mänty
Väri: peittomaalattu harmaa
Asennus: vapaasti seisova
Suunnittelu: Lappset Design

3100

>

< 970 >

<

Huvimajat ja pergolat

Peittomaalattu
harmaa puu

4110

>

>

<

3100

>

< >

<

<

<>

145

<

970

>

3250

3350

>

<

145

Peittomaalattu
harmaa puu

Peittomaalattu
harmaa puu

>

Pergola
070210 PARK

Iso, katettu huvimaja, joka tarvittaessa suojaa säältä.

Tilava pergola, josta saa vihreillä köynnöskasveilla vehreän huoneen.
Puu: mänty
Väri: peittomaalattu harmaa
Asennus: syväperustus asennuslevyillä
Suunnittelu: Lappset Design

<

2900

>

<

7295

>

<

145

<>

<
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< 970 >

Puu: mänty
Väri: peittomaalattu harmaa
Asennus: vapaasti seisova
Suunnittelu: Lappset Design

3360

070205 BOULEVARD

>

5725

2405

<
>

Huvimaja
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Tomutustelineet

Pulverimaalatut tummanvihreät
metalliosat ja vihreät puuosat
Pulverimaalattu
harmaa metalli

KUIVAUSTELINE
060122 KUIVAUSTELINE
Teräksinen tomutusteline.
Metalli: hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu teräs
Metallin värit: harmaa RAL7024, beige RAL1015
tai tummanvihreä RAL6012
Asennus: alustaan pulttaus tai betonivalu

<

2000

>

<

1810

>

<200>

KUIVAUSTELINE

TOMUTUSTELINE

060322 KUIVAUSTELINE

060321 TOMUTUSTELINE

Metalli: hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu teräs
Metallin väri: harmaa: RAL7024
Asennus: betonivalu

Metalli: hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu teräs
Metallin väri: harmaa: RAL7024
Asennus: Vapaasti seisova tai maahan ankkurointi lisävarusteen kanssa

990

>

<

2000

>

>
<

990

>

<

2000

>

<

<

<

1780

1870

Teräksinen tomutusteline, jonka keskiosa on puuta.
Metalli: hiekkapuhallettu ja pulverimaalattu teräs
Metallin värit: harmaa: RAL7024, beige: RAL1015 tai
tummanvihreä: RAL6012
Puu: mänty
Puun värit: peittomaalattu harmaa, tiikinpunainen ja vihreä
Asennus: vapaasti seisova tai valetaan maahan perustusosalla
003497

<

1868

060120 PARK RACK

>

>

TOMUTUSTELINE

1830

>

<
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Toimitus ja asennus
Toimitukset
Tuotteet toimitetaan osina ja elementteinä, joiden mukana tulee:
»» lähete
»» asennusohjeet.
Tuotteet on pakattu tarkoituksenmukaisesti, ja niiden kuljetuksessa noudatetaan Lappsetin ympäristöperiaatteita. Pakkaukset
ovat kuormalavoilla käsittelyn helpottamiseksi, mikä vähentää
sekä kuljetuskustannuksia että -vaurioita.
Asennusohjeet
Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan yksityiskohtaiset asennusohjeet. Kuvalliset ohjeet sisältävät kaikki toimitusta koskevat
tarpeelliset tiedot.
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Asennus
Asennus tulee suorittaa tuotteen mukana tulevien asennusohjeiden mukaisesti.
Tilaaminen
Tilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.
Ohjeet vakiotuotteiden muuttamiseksi pyydämme lähettämään
kirjallisina.
Toimitusta koskevat tiedustelut
Jos olet jo tehnyt tilauksen ja haluat tarkempia tietoja toimitustavasta tai -ajasta tai jos sinulla on muuta huomautettavaa
toimituksesta, soita numeroon 020 775 0150.

Toimitusehdot
Hintoihin sisältyy kuljetusvakuutus. Tuotteiden toimitus tapahtuu noudettuna lähettäjältä (EXW), jollei muusta sovita. Asiakas
huolehtii siitä, että kuorman purkutilanteessa paikalla on
tarkoitukseen sopiva purkuajoneuvo. Vakiotuotteiden tilauksen
voi perua kuluitta kahdeksan vuorokauden kuluessa tilauksesta.
Asiakkaan toiveiden mukaisesti suunniteltujen CAD-tuotteiden tilauksen voi perua ainoastaan maksamalla 70 prosenttia
tuotteen hinnasta. Toimitusaikaa voidaan pidentää kerran ja
enintään yksi kuukausi, kuitenkin enintään viikko ennen vahvistettua toimitusaikaa tehtaalta.

Kuormalavat ja puupakkaukset ovat käsittelemätöntä puuta. Ne
voi kierrättää tai polttaa.

Pakkaus
Tuotteet toimitetaan joko kierrätettävään polyeteenimuoviin
käärittyinä kuormalavalla tai puu- tai pahvilaatikkoon pakattuina.

Patentit ja mallisuojat
Lappset Group Oy:llä on tuotteilleen voimassa olevat patentit ja
mallisuojat. Tekijänoikeudet pidätetään.
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Toimitusaika
Toimitusaika on 2–8 viikkoa tuotteen ja sesongin mukaan. Vakiotuotteiden toimitusaika tehtaalta on normaalisti kolme viikkoa.
Tuotemuutokset
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti seuraamalla kansainvälisiä
turvallisuus- ja laatustandardeja. Siksi pidätämme oikeuden
tuote- ja hintamuutoksiin.
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Metalliosien värit NF-tuotteissa

Musta
RAL 9005

Tummanvihreä
RAL 6012

Harmaa
RAL 7042

Tummanharmaa
RAL 7024

Teräs, alumiini
tai sinkitty

Puuosien värit NF-tuotteissa

Puulajit ja värit

Jatoba, öljytty

Lappsetin puukalusteet valmistetaan pohjoisen männystä tai
brasilialaisesta jatobasta. Molemmat puulajit ovat tunnettuja
korkeasta laadustaan ja hyvästä kestävyydestään. Huolella
valitut vakiovärimme sulautuvat erilaisiin yhteisiin ulkotiloihin,
kuten puistoihin, asuinalueille ja kaupunkien keskustoihin. Värit
ovat selkeitä eivätkä kiinnitä liikaa huomiota.
Puu- ja värisymbolit
Esitteeseen on merkitty selvästi jokaisen tuotteen kohdalle,
missä puulajeissa ja väreissä se on tilattavissa. Ohessa ovat
vakiovärimme.
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Linax

Vaaleanruskea

Metalliosien värit muissa tuotteissa

Musta
RAL 9005

78 Harmaa
RAL 7024

79 Vihreä
RAL 6012

Teräs, alumiini tai
sinkitty

80 Beige
RAL 1015

Puuosien värit muissa tuotteissa

Harmaa (-1)

Tiikinpunainen
(-16)

Vihreä (-17)

Väriyhdistelmät 060-tuotteissa
Tummanruskea

Vihreä

Tiikinpunainen

Oheiset värit on saatu aikaan sähköisesti, eivätkä näin
ollen vastaa täysin todellisia tuotteissa olevia värejä.
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-1 harmaat
metalli- ja puuosat

-16 tiikinpunaiset
puuosat ja beiget
metalliosat

-17 vihreät
metalli- ja puuosat

127

Materiaalitiedot
Alla olevat materiaalitiedot koskevat NF-alkuisia tuotenumeroja.

Puumateriaali mänty
Puumateriaali on käsitelty alkydi-/akrylaattipohjaisella kuultomaalilla, jota on vahvistettu UV-suojalla. Näin saadaan mahdollisimman hyvä suoja säiden vaikutuksia vastaan. Puumateriaali
kyllästetään kerran TEKNOL AQUA 1410-01 -valmisteella, joka
imeytyy puuhun noin 3 mm syvyyteen. Sen jälkeen puu käsitellään (huuhtelumaalataan) pohjamaalilla/pintamaalilla GORI 615
(ruskea "pine 5078", vihreä "green 5079", tiikinpunainen "teak
5080"), 5 μm, ja käsitellään kerran maalaamossamme lakalla Gori
660 OAK 5097, 275 μm. Tämä käsittely antaa värikylläisen ja
korkealaatuisen pinnan.
Huolto
Kaikki maalatut pinnat, jotka altistuvat sään vaikutuksille,
vaativat jossain vaiheessa huoltamista. Kunnossapitokäsittelyn ajankohtaan vaikuttaa tuotteen rakenne, säärasituksen
voimakkuus ja ilmansuunta. Kosteus aiheuttaa eniten vahinkoja
puupinnoille. Tämän takia on tärkeää antaa puupintojen kuivua
ennen vaurioiden korjaamista tai pintojen uudelleen maalaamista. Maalattaessa puun kosteus ei saa olla yli 20 prosenttia.
Maalaamisen ja kuivumisen aikana ilman, puun pinnan ja maalin
lämpötilan pitää olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden
alle 80 prosenttia.
Esikäsittely
Kaikki irronnut ja halkeillut maali poistetaan mekaanisesti ja
muut pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä. Mahdollinen huokoinen puu poistetaan esimerkiksi hiomalla. Maalatut pinnat pestään maalinpesuaineella, homeiset osat homeenpoistoaineella
ja pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä.
Kunnossapitomaalaus
Esikäsitellyt pinnat maalataan oikean sävyisellä korjausmaalilla,
jota voi tilata Lappsetilta.
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muotonsa säilyttävä puu, jonka halkeamien muodostumisriski
on pienempi kuin käsittelemättömällä tai kyllästetyllä puulla.
Linax-käsitellyt kalusteet saavat ajan myötä harmaan sävyn, ja
uloimman kerroksen öljy kuluu vähitellen pois. Jos kalusteeseen
halutaan harmaa pinta, sitä ei tarvitse öljytä ennen kuin vasta
6–12 vuoden kuluttua ilmasto-olosuhteiden mukaan. Huollossa
käytetään Carex Linolja Naturell -nimistä tuotetta. On tärkeää,
että puu on puhdas ja kuiva (kosteus enintään 20 prosenttia)
ennen kuin se jälkikäsitellään öljyllä. Mahdollinen pihka raaputetaan pois terävällä veitsellä. Linax-käsitellyt kalusteet on
tarkoitettu vain ulkokäyttöön maanpinnan yläpuolelle.

Puumateriaali jatoba
(jalopuu)
Ennen toimitusta jatoba käsitellään pellavaöljypohjaisella
puuöljyllä. Suosittelemme, että puu öljytään joka syksy ja kevät
pellavaöljypohjaisella puuöljyllä, sillä se suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta ja halkeilulta sekä estää värien haalistumisen.
Ennen käsittelyä puu on puhdistettava pesemällä tai harjaamalla. On tärkeää käsitellä puun kaikki pinnat, erityisesti päätyreunat. Harmaantuneen jalopuun voi hioa hienolla hiekkapaperilla
tai hiomasienellä ja öljytä uudestaan, jolloin se saa takaisin lähes
alkuperäisen ulkonäkönsä. Halkeilua voidaan vähentää öljykäsittelyllä, mutta kokonaan siltä ei voi välttyä. Jatoba-lautojen
huoltoon soveltuvaa puuöljyä voi tilata Lappsetilta.

Teräs
Teräs on ED-lakattu ja pulverimaalattu hyvän ruosteeneston
saavuttamiseksi, eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin
normaalin puhdistuksen. Jos maalattu pinta vaurioituu, se on
suojakäsiteltävä mahdollisimman pian. Sen jälkeen se peittomaalataan lakkamaalilla, mieluiten kaksikomponenttilakalla,
ruosteen muodostumisen estämiseksi.

Linax-pintakäsittely

Muuta

Linax-pintakäsittelyssä (Royal-käsittely) mänty ensin painekyllästetään kuparipohjaisella aineella, minkä jälkeen se keitetään
prosessiöljyssä (pellavaöljy) tyhjiössä. Näin saadaan hyvin

Roskakorien ja tuhkakuppien saranat ja lukot on öljyttävä kerran
vuodessa narinan ja ruosteen estämiseksi. Penkkien, tuolien ja
pöytien puurakenteiden pultit saattavat tarvita jälkikiristämistä.
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Penkit, tuolit
ja pöydät
Nifo .......................................
Nonstop ............................
Neo .......................................
Yarden .................................
Ströget ...............................
Scandinavia ....................
Site ........................................
Imse ......................................
Piknikpöydät ..................
Penkkiryhmä ..................
Park Place .........................

14
18
24
28
30
34
38
40
44
47
48

Park Weekend ...............
Boulevard .........................
Malen ja Malbå ..............
Båstad ................................
Bosse ja Kompis ..........
Metro ...................................
Urban ...................................
Rosenhill ...........................
Viuhka .................................
Säferum .............................
Paus ......................................

50
52
56
58
60
62
64
66
68
70
72

Nifo
NF4021
NF4023
NF4025
NF4027

20 vuotta
»» Teräsosat ja -rakenteet
»» Linax-käsitellyt osat
15 vuotta
»» Alumiiniosat
10 vuotta
»» Kyllästetyt puuosat, jotka eivät ole maakosketuksessa
»» Kyllästetyt puuosat, jotka ovat maakosketuksessa (Eurooppa)
»» Betoniosat
»» Teräs- ja alumiiniosien pintakäsittely
5 vuotta
»» Kyllästetyt puuosat, jotka ovat maakosketuksessa
(Euroopan ulkopuoliset alueet)
»» Jatoba-puusta valmistetut osat
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NF4000
NF4002
NF4001
NF4003

Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojallinen penkki, valettava, mänty
Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojaton penkki, valettava, mänty

Metalliosien värit

Puuosien värit

Nifo
Käsinojaton tuoli, pyörivä, valettava, mänty
Käsinojaton tuoli, valettava, mänty
Käsinojaton tuoli, pyörivä, kiinnityslevy, mänty
Käsinojaton tuoli, kiinnityslevy, mänty

Metalliosien värit

Takuuehdot

Nifo

Nifo

Puuosien värit

NF4020
NF4022
NF4024
NF4026

Metalliosien värit

Puuosien värit

Nifo

3 vuotta
»» Liikkuvat osat, toimintahäiriöt
»» Teräsvaijerit, kettingit
»» Muiden kuin teräs- ja alumiiniosien pintakäsittely
»» Kyllästämättömät puuosat

Takuuajat koskevat valmistus- ja materiaalivirheitä sekä osien
kestävyyttä. Takuu ei kata normaalia kulumista eikä haalistumista eikä vikoja, jotka ovat aiheutuneet vandalismista tai virheellisestä käytöstä. Takuuehtojen toteutuminen edellyttää, että
tuotteet huolletaan ohjeiden mukaisesti. Takuuseen sisältyy
vaihdettavien osien maksuton toimitus.
Lue lisää takuuehdoista osoitteesta www.lappset.fi.

Metalliosien värit

Puuosien värit

NF4029
NF4031
NF4033
NF4035

Käsinojaton jakkara, pyörivä, valettava, mänty
Käsinojaton jakkara, valettava, mänty
Käsinojaton jakkara, pyörivä, kiinnityslevy, mänty
Käsinojaton jakkara, kiinnityslevy, mänty

Metalliosien värit

Puuosien värit

Nifo

NF4016 Pöytä, vapaasti seisova, mänty
NF4017 Pöytä, valettava, mänty
Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojallinen penkki, valettava, mänty
Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojaton penkki, valettava, mänty

Nifo
Käsinojallinen tuoli, pyörivä, valettava, mänty
Käsinojallinen tuoli, valettava, mänty
Käsinojallinen tuoli, pyörivä, kiinnityslevy, mänty
Käsinojallinen tuoli, kiinnityslevy, mänty

NF4040
NF4042
NF4041
NF4043

Nifo

NF4008
NF4010
NF4009
NF4011

Käsinojallinen 2 hengen penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojallinen 2 hengen penkki, valettava, mänty
Käsinojaton 2 hengen penkki, vapaasti seisova, mänty
Käsinojaton 2 hengen penkki, valettava, mänty
Puuosien värit

NF4028
NF4030
NF4032
NF4034

Käsinojallinen jakkara, pyörivä, valettava, mänty
Käsinojallinen jakkara, valettava, mänty
Käsinojallinen jakkara, pyörivä, kiinnityslevy, mänty
Käsinojallinen jakkara, kiinnityslevy, mänty

Metalliosien värit

Puuosien värit

Nonstop resting

Nonstop reading

Nonstop talking

NF5009 Käsinojallinen tuoli, vapaasti seisova, mänty
NF5010 Käsinojaton tuoli, vapaasti seisova, mänty

NF5003 Divaani, vapaasti seisova, mänty

NF5004 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty
NF5000 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit
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Puuosien värit

Puuosien värit
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Yarden

Yarden

Yarden

NFJ2011 Käsinojaton penkki, valettava, mänty
NFJ2012 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

NFJ2022 Käsinojaton jakkara, pyörivä, valettava, mänty

NF5006 Pöytä (sivupöytä), valettava, mänty

NFJ2092 Pöytä, vapaasti seisova, mänty
NFJ2093 Pöytä, valettava, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Nonstop meeting

Nonstop watching

Nonstop sipping

NF5002 Leveä penkki, vapaasti seisova, mänty

NF5001 Penkki, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Nonstop eating

Neo

Neo

NF5005 Pöytä, vapaasti seisova, mänty

NF3908 Pöytä, vapaasti seisova, mänty

NF3903 Käsinojallinen tuoli, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Ströget

Ströget

Ströget

NF7206-1 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, jatoba
NF7208 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty
NF7205-1 Käsinojallinen penkki, valettava, jatoba
NF7207 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty

NF7152-1 Käsinojallinen kaksoispenkki, vapaasti seisova, jatoba
NF7154 Käsinojallinen kaksoispenkki, vapaasti seisova, mänty
NF7151-1 Käsinojallinen kaksoispenkki, valettava, jatoba
NF7153 Käsinojallinen kaksoispenkki, valettava, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Ströget

Ströget
NF7052-1 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, jatoba
NF7054 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty
NF7102-1 Käsinojaton penkki, valettava, jatoba
NF7104 Käsinojaton penkki, valettava, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Neo
NF3901B Jatko-osa penkkiin NF3901, vapaasti seisova, mänty

NF3911 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

NF7051-1 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, jatoba
NF7053 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty
NF7101-1 Käsinojallinen penkki, valettava, jatoba
NF7103 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty

NF3901 Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova, mänty

Puuosien värit

Puuosien värit

Ströget
Neo

Puuosien värit

Puuosien värit

NF7202-1 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, jatoba
NF7204 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty
NF7203 Käsinojaton penkki, valettava, mänty
NF7201-1 Käsinojaton penkki, valettava, jatoba

NF7254 Pöytä, vapaasti seisova, mänty
NF7252-1 Pöytä, vapaasti seisova, jatoba
NF7251-1 Pöytä, valettava, jatoba
NF7253 Pöytä, valettava, mänty

Neo

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Scandinavia

NF3913 Penkki ylimääräisellä käsinojalla, vapaasti seisova, mänty
Metalliosien värit
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Puuosien värit

NFJ2021 Käsinojaton tuoli, pyörivä, valettava, mänty
NFJ2023 Käsinojaton tuoli, pyörivä, valettava, mänty
Metalliosien värit

Scandinavia

Scandinavia

NF2291M Pöytä, valettava, mänty

NF2531M Penkki, valettava, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Yarden

Yarden
Neo

NF2301 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty
NF2301M Käsinojallinen penkki, ei näkyviä pulttien kantoja,
valettava, mänty
NF2271 Käsinojaton penkki, valettava, mänty
NF2271M Käsinojaton penkki, ei näkyviä pulttien kantoja,
valettava, mänty

Puuosien värit

NFJ2061 Käsinojaton penkki, valettava, mänty
NFJ2062 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit
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Puuosien värit

Puuosien värit
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Park Picnic

Site

Site

Site

NF7677 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty
NF7676 Käsinojallinen penkki, seinään kiinnitettävä, mänty

NF7681 Käsinojallinen tuoli, valettava, mänty

NF7679 Käsinojaton penkki, valettava, mänty		

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

000500-1
000500-16
000500-17
000510-1
000510-16
000510-17

Park Place

Park Place
Piknikpöytä, vapaasti seisova, harmaa mänty
060100-1
Piknikpöytä, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
Piknikpöytä, vapaasti seisova, vihreä mänty
060100-16
Lasten piknikpöytä, vapaasti seisova, harmaa mänty
Lasten piknikpöytä, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty060100-17
Lasten piknikpöytä, vapaasti seisova, vihreä mänty

Pöytä, vapaasti seisova, harmaa mänty
/ harmaa metalli
Pöytä, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
/ beige metalli
Pöytä, vapaasti seisova, vihreä mänty
/ vihreä metalli

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

060101-1

Penkki, vapaasti seisova, harmaa mänty
/ harmaa metalli
060101-16 Penkki, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
/ beige metalli
060101-17 Penkki, vapaasti seisova, vihreä mänty
/ vihreä metalli
Metalliosien värit

Puuosien värit

Park Place
060102-1

Site

Imse

Imse

NF7680 Pöytä, valettava, mänty

NFJ2131 Keinu, valettava, mänty
NFJ2132 Keinu, valettava, jatoba

NFJ2202 Käsinojallinen penkki, pinottava, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Penkki, vapaasti seisova, harmaa mänty
/ harmaa metalli
060102-16 Penkki, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
/ beige metalli
060102-17 Penkki, vapaasti seisova, vihreä mänty
/ vihreä metalli
Metalliosien värit

Puuosien värit

Park Weekend

NFJ2262 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

NFJ2252 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

NFJ2272 Pöytä, vapaasti seisova, mänty

000503-1 Pöytä, vapaasti seisova, harmaa mänty
000503-16 Pöytä, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
000503-17 Pöytä, vapaasti seisova, vihreä mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Imse

Imse

Puuosien värit

Imse

Puuosien värit

Puuosien värit

Hansa
NF2591 Piknikpöytä, vapaasti seisova, mänty
NF2593 Selkänojallinen piknikpöytä, vapaasti seisova, mänty
NF2594 Piknikpöytä, jossa selkänoja toisella puolella
ja pidennetty pöytälevy 2,3 m, vapaasti seisova, mänty
NF2691 Piknikpöytä, jossa pidennetty pöytälevy 2,3 m,
vapaasti seisova, mänty
Saatavana useita malleja.
Metalliosien värit

Puuosien värit

Park Weekend

Park Weekend

000502-1 Kalusteryhmä, vapaasti seisova, harmaa mänty
000502-16 Kalusteryhmä, vapaasti seisova, tiikinpunainen
mänty
000502-17 Kalusteryhmä, vapaasti seisova, vihreä mänty

000504-1 Penkki, vapaasti seisova, harmaa mänty
000504-16 Penkki, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
000504-17 Penkki, vapaasti seisova, vihreä mänty

Puuosien värit

Puuosien värit

Park Rest

Park Rest

052211-1 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat, harmaa mänty
052211-16 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat,
tiikinpunainen mänty
052211-17 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat, vihreä mänty

052213-1 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat, harmaa mänty
052213-16 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat, tiikinpunainen
mänty
052213-17 Penkki, vapaasti seisova, betonijalat, vihreä mänty

Puuosien värit

Puuosien värit

Boulevard
000656-1
000656-16
Hans
NF2592 Lasten piknikpöytä, vapaasti seisova, mänty
NF2692 Lasten piknikpöytä, jossa pidennetty pöytälevy 2,3 m,
vapaasti seisova, mänty
Metalliosien värit

Puuosien värit

000656-17

Penkkiryhmä
NF000541 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty
Puuosien värit

000657-1
Metalliosien värit

Puuosien värit

000657-16
000657-17
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Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, harmaa mänty
Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, tiikinpunainen mänty
Käsinojallinen penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, vihreä mänty
Käsinojaton penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, harmaa mänty
Käsinojaton penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, tiikinpunainen mänty
Käsinojaton penkki, vapaasti seisova,
alumiinijalat, vihreä mänty

Boulevard
000651-1 Pöytä, vapaasti seisova, alumiinijalat, harmaa mänty
000651-16 Pöytä, vapaasti seisova, alumiinijalat, tiikinpunainen
mänty
000651-17 Pöytä, vapaasti seisova, alumiinijalat, vihreä mänty
Metalliosien värit

Puuosien värit
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Boulevard

Boulevard

Boulevard

000655-1 Penkki, vapaasti seisova, alumiinijalat, harmaa mänty
000655-16 Penkki, vapaasti seisova, alumiinijalat,
tiikinpunainen mänty
000655-17 Penkki, vapaasti seisova, alumiinijalat, vihreä mänty

000670-1 Penkki, seinään kiinnitettävä, harmaa mänty
000670-16 Penkki, seinään kiinnitettävä, tiikinpunainen mänty
000670-17 Penkki, seinään kiinnitettävä, vihreä mänty

000508-1 Penkki, vapaasti seisova, harmaa mänty
000508-16 Penkki, vapaasti seisova, tiikinpunainen mänty
000508-17 Penkki, vapaasti seisova, vihreä mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

			
			

Rosenhill

Viuhka

Säferum

NF5060 Käsinojallinen penkki, syväperustus asennuslevyillä, mänty NF3800 Käsinojaton penkki, valetaan
NF5061 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty
tai pultataan kiinni, mänty

NF2892-1 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, jatoba
NF2893 Käsinojaton penkki, vapaasti seisova, mänty

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

			

			

Malen

Malbå

Båstad

NF2751 Penkki, vapaasti seisova, mänty

NF2431 Pöytä, vapaasti seisova, mänty

NF2733 Penkki, vapaasti seisova, mänty
NF2734-1 Penkki, vapaasti seisova, jatoba

		
Paus			

Paus			

NF3900 Penkki, vapaasti seisova, mänty

NF3902 Tuoli, vapaasti seisova, mänty

Puuosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Roskakorit
ja tuhkakupit

Båstad

Bosse

Kompis

Nestor

Felix

NF2731 Penkki, vapaasti seisova, mänty
NF2732-1 Penkki, vapaasti seisova, jatoba			

NF7685 Käsinojallinen penkki, pinottava, mänty

NF2350 Käsinojallinen penkki, valettava, mänty

NF2485 Roskakori, valettava, 55 litraa
NF2486 Roskakori, kiinnityslevy, 55 litraa

NF2482 Roskakori tuhkakupilla, mukana betonilevy,
vapaasti seisova, 70 litraa

Puuosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit

Roskakorit .................................................................................................. 78
Tuhkakupit ................................................................................................ 82

Metro

Metro

Urban

Adrian

Vidar

Neo

NF5050 Penkki, syväperustus asennuslevyillä, mänty
NF5051 Penkki, valettava, mänty

NF5055 Pöytä, syväperustus asennuslevyillä, mänty
NF5056 Pöytä, valettava, mänty

NF7674-2 Penkki, vapaasti seisova, ympyrän neljäsosa, mahonki
NF7675 Penkki, vapaasti seisova, ympyrän neljäsosa, mänty

NF2490 Roskakori, mukana betonilevy, vapaasti seisova,
134 litraa

NF2488 Roskakori tuhkakupilla, valettava, 55 litraa
NF2489 Roskakori tuhkakupilla, kiinnityslevy, 55 litraa

NF3920 Roskakori, mukana betonilevy, 69 litraa

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit
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Puuosien värit

Puuosien värit

Puuosien värit
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Pyörätelineet

Ströget
William

Ruben

Storhalvar

NF2487 Roskakori, valettava, 55 litraa

NF2465 Roskakori, valettava, 35 litraa
NF2466 Roskakori, seinään kiinnitettävä, 35 litraa
NF2467 Roskakori, asennus olemassa olevaan tolppaan, 35 litraa

NF2455 Roskakori, seinään kiinnitettävä, 50 litraa
NF2456 Roskakori, valettava, 50 litraa

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Ströget ......................................................................................................... 86
Urban ............................................................................................................. 90
Aaltomaiset pyörätelineet ............................................................. 94

Oskar

Joar

Runar

NF2460 Roskakori, valettava, 35 litraa
NF2462 Roskakori, seinään kiinnitettävä, 35 litraa
NF2463 Roskakori, asennus olemassa olevaan tolppaan, 35 litraa

NF2481 Roskakori, mukana betonilevy, 70 litraa

NF2480 Roskakori, mukana betonilevy, 70 litraa

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

060103-16
060103-17
060104-1
060104-16
Jakob

060104-17

NF2471 Roskakori, valettava, 35 litraa
NF2472 Roskakori, seinään kiinnitettävä, 35 litraa
NF2473 Roskakori, asennus olemassa olevaan tolppaan, 35 litraa
Metalliosien värit

Metalliosien värit

Ströget
Pyöräteline, yksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9000
Pyöräteline, yksipuolinen, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9002

Metalliosien värit

NF9065 Runkokiinnike Ströget-pyörätelineeseen
NF9066 Runkokiinnike Ströget-pyörätelineeseen, oikea
NF9067 Runkokiinnike Ströget-pyörätelineeseen, vasen

Metalliosien värit

Ströget

Ströget

Ströget

NF9020 Pyöräteline istuintasolla,
yksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
NF9021 Jatko-osa malliin NF9020
NF9025 Pyöräteline istuintasolla,
kaksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
NF9026 Jatko-osa malliin NF9025

NF9010 Pyöräteline ja yläpalkki,
yksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
NF9011 Jatko-osa malliin NF9010
NF9015 Pyöräteline ja yläpalkki,
kaksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
NF9016 Jatko-osa malliin NF9015

NF9005
NF9006
NF9007
NF9008

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Pyöräteline, kaksipuolinen, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9005
Pyöräteline, kaksipuolinen, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9007

Kita

Park
060103-1

NF9000
NF9001
NF9002
NF9003

CL60-7024 Roskakori, harmaa, 60 litraa
CL60-6012 Roskakori, vihreä, 60 litraa
CL60-RST Roskakori, ruostumaton teräs,
60 litraa
CL100-7024 Roskakori, harmaa, 100 litraa
CL100-6012 Roskakori, vihreä, 100 litraa
CL100-RST Roskakori, ruostumaton teräs,
100 litraa

Roskakori, valettava, harmaa mänty
ja harmaa metalli, 40 litraa
Roskakori, valettava, tiikinpunainen
mänty ja beige metalli, 40 litraa
Roskakori, valettava, vihreä mänty
ja vihreä metalli, 40 litraa
Roskakori, vapaasti seisova, harmaa
mänty ja harmaa metalli, 40 litraa
Roskakori, vapaasti seisova,
tiikinpunainen mänty ja beige metalli,
40 litraa
Roskakori, vapaasti seisova, vihreä
mänty ja vihreä metalli, 40 litraa

Puuosien värit

Perustusosat
yllä oleville tuotteille
CT-C02
Betonijalusta
CT-P7024 Upotettava pylväs
CT-W7024 Seinäkiinnitysrauta
Metalliosien värit

Urban

Urban

Urban

NF7600A Pyöräteline, seinään kiinnitettävä, 1. osa
NF7600B Jatko-osa malliin NF7600A

NF7661 Runkokiinnike Urban-pyörätelineeseen
NF7662 Runkokiinnike Urban-pyörätelineeseen, oikea
NF7663 Runkokiinnike Urban-pyörätelineeseen, vasen

NF7660A
NF7660B
NF7620A
NF7620B

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Pyöräteline, yksipuolinen, k 550 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF7660a
Pyöräteline, kaksipuolinen, k 550 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF7620a

			

Urban

Urban

(Saatavana myös sateelta suojaava kansi)

NF2458 Roskakori opastekyltillä, valettava, 50 litraa

NF7612A Pyöräteline istuintasolla,
yksipuolinen, k 750 mm, 1. osa
NF7612B Jatko-osa malliin NF7612A
NF7613A Pyöräteline ilman istuintasoa,
yksipuolinen, k 745 mm, 1. osa
NF7613B Jatko-osa malliin NF7613A

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Efraim

Torkel

NF8100 Tuhkakuppi, kiinnitys seinään

NF8110 Tuhkakuppi, kiinnityslevy
NF8111 Tuhkakuppi, valettava

(Saatavana myös sateelta suojaava kansi)

Metalliosien värit
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Ludvig
NF2457 Roskakori koirien jätöksille, valettava, 50 litraa
Patrik

Puuosien värit
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NF7631 Puoliympyrän mallinen pyöräteline, valettava, k 630 mm
NF7632 Puoliympyrän mallinen pyöräteline, maakehikko
NF7633 Puoliympyrän mallinen kaide istuintasolla,
valettava, k 630 mm
NF7634 Puoliympyrän mallinen kaide istuintasolla,
kiinnitys maakehikko, k 630 mm
NF7635 Puoliympyrän mallinen pyöräteline ja kaide
istuintasolla , valettava, k 630 mm
NF7636 Puoliympyrän mallinen pyöräteline ja kaide
istuintasolla, kiinnitys maakehikko, k 630 mm
Metalliosien värit

Puuosien värit

Urban
NF7637
NF7638
NF7641
NF7642

Ympyrän mallinen kaide istuintasolla, valettava, k 630 mm
Ympyrän mallinen kaide ja istuintasolla, maakehikko
Ympyrän mallinen pyöräteline, valettava, k 630 mm
Ympyrän mallinen pyöräteline, maakehikko, k 630 mm

Metalliosien värit
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Sydän

Svallet

Jumbo

NF3930 Pyöräteline, syväperustus asennuslevyillä
NF3931 Pyöräteline, valettava

NF8700 Pyöräteline, kuumasinkitty, valettava
NF8800 Pyöräteline, maalattu, valettava

NF8200 Pyöräpollari, valettava

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Mika

Maria

Hilde

NF7691 Grilli, valetaan perustusosan kanssa, Ø 1250 mm

NF7695 Grilli, valetaan perustusosan kanssa, Ø 800 mm

NF7690 Grilli, valetaan perustusosan kanssa, Ø 1250 mm

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Istutuslaatikot
Pyöräteline

Vågen

Bågen

NF8500 Pyöräteline, valettava

NF8600 Pyöräteline, valettava

J17441
J17451
J17461
J17481

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Pyöräteline, 4 paikkaa, 1 330 mm
Pyöräteline, 5 paikkaa, 1 660 mm
Pyöräteline, 6 paikkaa, 2 000 mm
Pyöräteline, 8 paikkaa, 2 660 mm

Vanda
NF1910 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, Ø 1050 mm, mänty
NF1920 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, Ø 1250 mm, mänty
NF1930 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, Ø 1450 mm, mänty

Arne
NF7696 Polttopuuteline, valetaan perustusosan kanssa
Metalliosien värit

Puuosien värit
Istutuslaatikot .................................................................................... 104

Park
000526
Pyöräteline
J17821
J17831
J17841
J17851
J17801

Pyöräteline, 4–6 paikkaa, 1 460 mm
Pyöräteline, 6–10 paikkaa, 2 310 mm
Pyöräteline, 8–13 paikkaa, 3 160 mm
Pyöräteline, 10–17 paikkaa, 4 010 mm
Yllä olevien telineiden perustusosa

Metalliosien värit

Park
060105 Pyöräteline, vapaasti seisova
Metalliosien värit: (-1) harmaa, (-16)-beige, (-17) vihreä

Grillit ja
polttopuuteline

Grillit ............................................................................................................ 100
Polttopuuteline ................................................................................. 101
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Istutuslaatikko, vapaasti seisova, kyllästetty
mänty, 400 x 820 mm
000526-1 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, harmaa mänty,
400 x 820 mm
000526-16 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, tiikinpunainen
mänty, 400 x 820 mm
000526-17 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, vihreä mänty,
400 x 820 mm

Verona

Arkad

NF1800 Istutuslaatikko, vapaasti seisova,
Ø 760 mm, mänty

NF4070 Istutuslaatikko, vapaasti seisova,
teräslevy, 830 x 1 070 mm

Puuosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

Nova

Park

Astrid

Tina

NF7692 Grilli, valetaan perustusosan kanssa, Ø 1250 mm

NF7694 Grilli, valetaan perustusosan kanssa, Ø 800 mm

Istutuslaatikko, vapaasti seisova, kyllästetty
mänty, 470 x 830 mm
000543-1 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, harmaa mänty,
470 x 830 mm
000543-16 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, tiikinpunainen
mänty, 470 x 830 mm
000543-17 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, vihreä mänty,
470 x 830 mm

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Puuosien värit

000543

Quarter

NF3910 Istutuslaatikko, vapaasti seisova, alumiini

NF3851
NF3852
NF3853
NF3854

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Istutuslaatikko, vapaasti seisova, 1. neljännes, alumiini
Istutuslaatikko, vapaasti seisova, 2. neljännes, alumiini
Istutuslaatikko, vapaasti seisova, 3. neljännes, alumiini
Istutuslaatikko, vapaasti seisova, 4. neljännes, alumiini
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Aidat, kaiteet,
pollarit ja
runkosuojat

Aidat .......................................................................................................... 110
Kaiteet ...................................................................................................... 111
Pollarit ....................................................................................................... 114
Runkosuojat ......................................................................................... 116

Ströget

NF9200 Aita, k 900 mm, 1. osa
NF9201 Jatko-osa malliin NF9200

NF9100 Aita, k 900 mm, 1. osa
NF9101 Jatko-osa malliin NF9100

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Ströget ja istuintaso

Ströget
NF9030
NF9031
NF9032
NF9033
NF9034
NF9035
NF9040
NF9041
NF9042
NF9043

Ströget

Kaide, yksi välitanko, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9030
Kaide, kaksi välitankoa, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9032
Kaide, kolme välitankoa, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9034
Kaide, yksi välitanko, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9040
Kaide, kaksi välitankoa, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9042

NF9050
NF9051
NF9052
NF9053
NF9054
NF9055
NF9060
NF9061
NF9062
NF9063

Kaide, kaksi välitankoa, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9050
Kaide, yksi välitanko, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9052
Kaide, k 900 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9054
Kaide, yksi välitanko, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9060
Kaide, k 600 mm, 1. osa
Jatko-osa malliin NF9062

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Global

Park

NF9632 Aita, k 1 100 mm, 1. osa
NF9633 Jatko-osa malliin NF9632
Metalliosien värit

Metalliosien värit

Urban

Ströget

Orbis

Trosa

060111-1 Kaide, harmaa mänty / harmaa metalli
060111-16 Kaide, tiikinpunainen mänty / beige metalli
060111-17 Kaide, vihreä mänty / vihreä metalli

NF8000 Pollari, valettava, Ø 108 mm, k 900 mm
NF8005 Irrotettava pollari, valettava,
Ø 108 mm, k 900 mm
NF8010 Pollari, valettava, Ø 220 mm, k 750 mm

NF8300 Pollari Midi, valettava, Ø 89 mm, k 900 mm
NF8301 Pollari Mini, valettava, Ø 108 mm, k 650 mm
NF8302 Pollari Maxi, valettava, Ø 194 mm, k 650 mm

NF7720 Runkosuoja, kiinnitys maakehikkoon
NF7721 Runkosuoja, valettava

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Viby

Nora

Lilja

NF7710 Runkosuoja, kiinnitys maakehikkoon
NF7711 Runkosuoja, valettava

NF7740 Runkosuoja, kiinnitys maakehikkoon

NF7730 Maakehikko, ei betonijalustaa

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Urban

Relax
NF7670A
NF7670B
NF7670C
NF7670D

Metalliosien värit

Metalliosien värit
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NF9630 Aita, k 900 mm, 1. osa
NF9631 Jatko-osa malliin NF9630

NF7671A Kaide, k 550 mm, 1. osa
NF7671B Jatko-osa malliin NF7671A
NF7672A Kaide, k 745 mm, 1. osa
NF7672B Jatko-osa malliin NF7672A

NF7673A Kaide istuintasolla, k 750 mm, 1. osa
NF7673B Jatko-osa malliin NF7673A

Puuosien värit

Puuosien värit

Global

Puuosien värit

Renkaan värit

Bow top
Nojailukaide, yksi osa, p 1500 mm
Nojailukaide, alkuosa, p 1350 mm
Nojailukaide, päätyosa, p 1350 mm
Nojailukaide, keskiosa, p 1200 mm
Puuosien värit

NF3010 Aita, 1. osa
NF3011 Jatko-osa malliin NF3010
NF3012 Jatko-osa kulma malleihin NF3010 ja NF3011
Metalliosien värit
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Huvimajat, pergolat,
tomutus- ja
kuivaustelineet

Huvimajat ............................................................................................... 120
Pergolat ................................................................................................... 121
Tomutustelineet ............................................................................... 122

Pinocchio

Huvimaja

000477 Huvimaja, syväperustus asennuslevyillä, mänty

070205 Huvimaja, vapaasti seisova, mänty

Puuosien värit

Puuosien värit

Park
Boulevard

Park

070206 Huvimaja, vapaasti seisova, mänty

070210 Pergola, syväperustus asennuslevyillä, mänty

060120-1 Tomutusteline, harmaa mänty / harmaa metalli
060120-16 Tomutusteline, tiikinpunainen mänty / beige metalli
060120-17 Tomutusteline, vihreä mänty / vihreä metalli
003497 Yllä olevien telineiden perustusosa

Puuosien värit

Puuosien värit

Metalliosien värit

Park

Kuivausteline

Tomutusteline

060122-78 Kuivausteline, harmaa
060122-79 Kuivausteline, vihreä
060122-80 Kuivausteline, beige

060322 Kuivausteline, harmaa RAL7024

060321 Tomutusteline, harmaa RAL7024
003497 Perustusosa tuotteeseen 060321

Metalliosien värit

Metalliosien värit

Metalliosien värit
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Puuosien värit
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Lisää toimintaa puistoihin
Muista myös Lappsetin leikkipaikka- ja liikuntavälineet puistoa suunnitellessasi.
Laajassa valikoimassamme on innostavia ja innovatiivisia tuotteita kaikenikäisille käyttäjille.
Voit tilata uudet leikki- ja liikuntakuvastot numerosta 020 775 0150 tai verkosta
osoitteesta www.lappset.fi.

