GREENLINE
Ona møbler
ute & inne

GreenLine Ona sittemøbler
GreenLine Ona er en
plasseffektiv serie, med et enkelt
og elegant design.
Perfekt for steder hvor man bare
trenger en liten pust i bakken
eller der man trenger mange
sitteplasser på liten plass.
Stol og benk leveres med
og uten rygg og
armlener.

GL Ona stol

GL Ona krakk u/rygg

GreenLine Ona stol

GL Ona benk m/rygg

GL Ona stol m/armlener

GL Ona benk u/rygg

GL Ona benk m/rygg og armlener
post@parkmobler.no - tlf: 32 21 51 40

GreenLine Ona bord
GreenLine Ona serien har også
bord som passer perfekt til
benkene og stolene.
I tillegg finnes også Ona som
piknikbord/benk.
Produktene i Ona-serien
produseres i stål på 5 mm og
Kebony Clear på 38 mm.

GL Ona bord

GL Ona piknikbord

GreenLine Ona bord og benker u/rygg
post@parkmobler.no - tlf: 32 21 51 40

Park & Bymøbler

er en norsk produsent av møbler til urbane uterom, offentlige og private.
Vi produserer park- og bymøbler hovedsakelig i stål med innslag av andre materialer
som f.eks. tre og aluminium.
Vi leverer et standardsortiment, men tilbyr også spesialløsninger og tilpasninger.
Alt designes og produseres i Norge.
Som en miljøfyrtårns-bedrift er vi opptatt av å produsere bærekraftige
kvalitetsmøbler som kan være med på å bevare miljøet. Treverket vi bruker er
svanemerket og FSC-sertifisert.
Vårt ønske er å være med på å gjøre urbane uterom tilgjengelig og funksjonelle
for alle. Derfor har vi fokus på universal utforming og tilgjengelig design.
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Park & Bymøbler

er en norsk produsent av bærekraftige kvalitetsmøbler til
urbane uterom, offentlige og private. Vi produserer parkog bymøbler hovedsakelig i stål med innslag av andre
materialer som svanemerket og FSC-sertifisert treverk.
Vi leverer også andre serier og
tilpasser gjerne møblene etter kundens ønske.

Produsert av Toolpack AS
Svend Haugs gate 11
3013 Drammen
Tlf: 32 21 51 40
Org.nr: 979.631.995

www.parkmobler.no
post@parkmobler.no
Kontaktpersoner:
Julianne Oseberg, 919 00 831
Gunni Marie Blunck, 919 01 298

Med forbehold om trykkfeil og avvik på bilder/tegninger.

