
AKRYYLIKALUSTEET
HUOLTOVAPAA JA KOKONAIS- 

TALOUDELLINEN RATKAISU
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Akryyliset ulkokalusteet ovat 
kokonaistaloudellinen inves
tointi tulevaisuuteen. NUSSER 
akryylikaluste tuoteryhmään 
kuuluvat sekä penkit, pöydät ja 
istuimet.

Taitava, tehokas ja monipuolinen

Ymmärrämme NUSSER Stadtmöbelillä kaupunki- ja puistokalusteiden eri-
tyisvaatimukset. Yhdistämme houkuttelevan muotoilun, korkealaatuiset 
materiaalit sekä teknisen asiantuntemuksemme. Näin olemme toimineet 
aina perustamisesta, vuodesta 1933 lähtien.

NUSSER Stadtmöbel konserniin kuuluu lisäksi roska-astioiden asiantuntija 
BECK sekä ruostumattoman teräksen pioneeri ODM. Viimeisin integrointi 
on STAUSBERG Itävallasta, joka toi mukanaan tieto-taitoa laadukkaan 
akryylin käyttämisestä ulkokalusteissa.
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Klassinen kolmijalka-penkki FLEXUS: 
Lattamainen teräsrunko kuumasinkittyä  
terästä pulverimaalattuna. Akryyliset säleet 
ovat helposti vaihdettavissa.

 NUSSER penkki MEERSBURG akryylisäleet Hellblau

Vahvat argumentit:

• äärimmäinen kestävyys

• lähes huoltovapaa ja siksi taloudellinen

• säänkestävä ja UV-valon kestävä

• hajuton

• iskunkestävä, ei tikkuja eikä halkeamia

• sileä ja turvallinen vaatteille

• erittäin hygieeninen

• kosteussuojakäsitelty

• tunnoton lämmön vaihteluille

• erittäin nopeasti kuivuva

• itsepuhdistuva

• kierrätettävää muovia

• kestävää kehitystä

• mukavasti puun oloinen

• monipuolinen väri- ja  

struktuuri-maailma

Akryyli - vakuuttavia etuja!

Mitä tahansa muovia ulkokäyttöön mietitäänkin, 
akryyliä pidetään yleisesti parhaana vaihtoehtona.
Yhdessä iskunkestävän muoviytimen kanssa, kova 
akryylipinta luo ihanteellisen ja helposti puhdistetta-
van tuotteen. Erityisen mielenkiintoinen materiaali 
päiväkodeille ja kouluille, sillä se on halkeilematon ja 
kestää pysyvästi ulkolämpötilojen vaihtelua. Se on 
hajuton eikä sisällä pehmittimiä jotka saattavat haih-
tua. Nämä ominaisuudet tekevät akryylistä edullisen 
ratkaisun pitkällä aikavälillä.
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 NUSSER penkki MEERSBURG akryylisäleet Hellblau

Istu mukavasti. Avoin ja selkeä penkki 
MEERSBURG: Putkirunko kuumasinkittyä terä-
stä pulverimaalattuna. Värilliset säleet luovat 
haluttua kontrastia.

 NUSSER penkki FLEXUS akryylisäleet Dunkelbraun struktuuri
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Kaikkialla ja kaikkina vuodenai-
koina.  Akryylipinta pysyy ryh-
dikkäänä ilman säännöllistä 
huoltoa. Tarvittaessa voidaan 
maalata uudestaan. Voidaan 
varastoida kylmään tilaan.
Merivesi tai tiesuola ei 
va hingoita.

Fakta: Akryyli on kuin tehty 
vaativaan ulkokäyttöön.

Tukeva penkki TRIER, kulmikas  
teräsrunko kuumasinkittyä terästä 
pulverimaalattuna. Akryyliset 
säleet ovat iskuja kestävät. 
Saatavana myös ilman selkänojaa.

Särmikäs penkki KIEL, avoin, 
moderni ja hienostunut design.
Teräsrunko neliöputkea kuumasin
kittynä ja pulverimaalattuna. 
Akryyliset säleet viimeistelevät 
upean kokonaisuuden. Vapaasti 
seisovana tai pulttaamalla alus
taansa.
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 NUSSER penkki TRIER akryylisäleet Orange NUSSER penkki KIEL akryylisäleet Moosgrün
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 NUSSER senioripenkki HOCHSITZ, akryylisäleet Moosgrün                                   NUSSER nuorisopenkki USIT, akryylisäleet Braun
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Iästä riippumatta, kaikilla on omat tar
peensa. Nusser tarjoaa sopivat ratkaisut 
kaiken ikäisille:

Ergonomisessa HOCHSITZsenioripenkissä 
on jalkatuki ja normaalia korkeammalla 
oleva istuintaso. Nämä mahdollistavat 
mukavan istumaasennon sekä helpottavat 
ylösnousemista. Runko ø 48 mm kuumasin
kittyä pyöröteräsputkea ja arkyyliset istuin
säleet.

Nuorisopenkki USIT, värillisillä akryylisäleil
lä. Moderni ja kestävä kovassakin käytössä. 
Runko ø 48 mm kuumasinkittyä pyöröteräs
putkea.

 NUSSER senioripenkki HOCHSITZ, akryylisäleet Moosgrün                                   NUSSER nuorisopenkki USIT, akryylisäleet Braun
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Värikäs katseenvangitsija. SINUS- istuimen 
aaltomainen pinta vetää puoleensa. Sopii 
areenoille joissa on toimintaa ja leikkiä. 
Hygieenisen rakenteensa ansiosta se sopii 
myös hyvin uimapaikoille. Voit helposti 
yhdistellä siitä erilaisia kokonaisuuksia. 
Runko on tukevaa terästä ja akryylisäleet 
ovat itsepuhdistuvia. Se on saatavana 
myös yksivärisenä.

 Aaltoistuin SINUS, akryylisälein ”Sateenkaari”   MODUL istuin, akryylisälein Hellbraun struktuuri

 NUSSER-Liege COMFORT mit Acryl-Belattung in Dunkelblau
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Istu, makaa tai löhöile – mitä ikinä haluat-
kin. MODUL-penkit puistoihin ja muihin 
julkisiin tiloihin, kaiken ikäisille. Betoni-
runkoinen moduulirakenne josta voidaan 
rakentaa näyttäviä kokonaisuuksia.Pin-
naksi voidaan valita hillittyä tai reipasta 
akryylisälettä.

” Tehdään aaltoja! ”

Akryylillä voit korostaa eri värejä tai
muotoja. Aallon muotoinen istuin on
monipuolinen, mukava ja huoltovapaa.

Uskomattoman mukava:
COMFORT-istuimessa yhdistyy mukavan 
muotoinen korkea selkänoja pitkälle 
eteenpäin ulottuvaan istuimeen jonka 
päällä on mukava lepuuttaa jalkoja.
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 ODM B510V-MACML penkki, akryylisälein, Hellgrau          
       

 ODM B300V-SACML penkki, akryylisälein, Dunkelbraun struktuuri

Pysyvää kauneutta ja kestävyyttä.
Testasimme akryylisäleiden UV-valon 
kestävyyttä. Vuodet ulkotilassa eivät 
muuttaneet akryylin pintaa.

Penkki ODM B300V on selkeä ja suoralin
jainen. Suorat akryylisäleet ovat turvalli
set vaatteille, takin liepeet eivät jää pen
kin väleihin. Ruostumaton teräsrunko on 
mattapintaiseksi viimeistelty tai pulveri
maalattu haluttuun sävyyn. Vaihto
ehtona myös kuumasinkittynä ja jauhe
maalattuna. Kiinnitysvaihtoehtoja on 
useita.
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Penkki ODM B510V akryylisälein tarjoaa 
monia vaihtoehtoja. Kaarevat käsinojat 
kuuluvat muotoiluun. Penkki on saatavana 
selkänojalla ja ilman selkänojaa. Ruos tu
maton teräsrunko on mattapintaiseksi vii
meistelty tai pulverimaalattu haluttuun 
sävyyn. Vaihtoehtona myös kuumasinkittynä 
ja jauhemaalattuna. Kiinnitysvaihtoehtoja 
on useita.

 ODM B510V-MACML penkki, akryylisälein, Hellgrau          
       

 ODM B300V-SACML penkki, akryylisälein, Dunkelbraun struktuuri
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Klassista muotoilua. Akryyli
säleistä valmistettu penkki on 
mukavuudeltaan vertailukelpoi
nen puun kanssa. Penkin istuin
pinta lämpenee nopeasti ja 
kokemus on miellyttävä.

Penkki ASTERA on saatavana
myös käsinojilla varustettuna.
Esteetön ja miellyttävä istua.
Myös yhteensopivat pöydät  
löytyvät mallistosta.

Yksinkertainen ja klassinen 
muoto. PALOMA -penkissä yhdis-
tyy harmoninen kokonaisuus.
Muotoonsa taivutettu teräsrun-
ko ja sileät akryylisäleet. 

Valit tavana selkänojallinen tai 
selkänojaton malli. Runko kuu-
masinkittyä terästä, istuin akryy-
lisälettä.
 

 NUSSER PALOMA -penkki, selkänojalla ja ilman, akryylisälein Hellgrau (vaaleanharmaa)
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 NUSSER ASTERA penkki, akryylisälein, Moosgrün (sammaleenvihreä) kuviopinta
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 Tilauksen mukaan valmistettu penkki/pöytäsetti, akryylisälein Blau (sininen)

Akryylipintaiset kalusteet istuvat aina ja 
kaikkialle. 

NUSSER STADTMÖBEL -perheen kalusteet tun-
netaan laadustaan ja ne ovat alansa suunnan-
näyttäjiä. Kokemusta on vuosikymmenten ajalta.
Akryylipintaisten kalusteiden kestävyys ja
lukuisat edut tekevät siitä ’ikivihreän’.

Vakuuttavaa kestävyyttä ja joustavuutta
kaikissa kohteissa:

• Puistoissa ja muilla julkisilla alueilla
• Levähdyspaikoilla
• Matkakeskuksissa
• Uimahalleissa ja kylpylöissä

Akryylisäleet ovat täysin uudelleen 
kierrätettävää materiaalia.

” Useat penkkimallimme ovat nyt saatavilla  
akryylipintaisena. Helppo tapa lisätä väriä  
kaupunkiin ja puistoihin.”

 Tilauksen mukaan valmistettu penkki/pöytäsetti, akryylisälein Grau (harmaa)
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 Tilauksen mukaan valmistettu penkki/pöytäsetti, akryylisälein Blau (sininen)

ORCHIDEE -penkki on onnistunut yhdistel-
mä modernia ja perinteistä muotoilua.
Penkin jalan muotoilu on kevyt ja ajaton.

Klassisen kaunis penkki EVITA on tukeva ja 
kutsuva.

CONTURA -penkki ”istuu kuin hanska kädes-
sä”. Käsinojilla varustettuna lisää ergonomiaa.
Todella mukava istuin, jossa viettää mielellään 
pitemmänkin ajan.

Useat penkkimallimme on nyt saatavana 
akryylipintaisena. Helppo tapa lisätä 
väriä kaupunkiin ja puistoihin.

 NUSSER CONTURA -penkki, akryylisälein Blau (sininen) ja Grau (harmaa)

 NUSSER EVITA -penkki, akryylisälein Oregon (oranssinruskea) kuviopinta           NUSSER ORCHIDEE -penkki, akryylisälein Grau (harmaa)

 Tilauksen mukaan valmistettu penkki/pöytäsetti, akryylisälein Grau (harmaa)
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Perusasioita akryylisäleistämme

Akryylissä materiaalina yhdistyvät muovien hyvät 
ominaisuudet. Se kestää vettä ja monia kemikaaleja. 
Korkean teknologian avulla muovinen ydin ja akryy
lisäikeet puristetaan muotoon, jonka jälkeen ne 
jäähdytetään vedellä.

Prosessissa syntyvät valmiit säleet ovat yhdistelmä 
iskunkestävää muovista ydintä ja erittäin kovapin
taista akryylia. Tuloksena on materiaali, jolla on 
lukuisia voittamattomia etuja. Joissakin penkkimal
leissa akryylisäleisiin lisätään jäykisteeksi teräsprofiili.
 

Akryylipintaiset istuimet ovat kokonaistalou-
dellinen ratkaisu.
 
Puupintoja pitää huoltaa ja korjata usein 
elinkaarensa aikana. Huollontarve voidaan 
minimoida akryylinpintaisin istuimin. Ne 
ovat kestäviä ja käytännössä huoltovapaita. 
Akryylipintaiset istuimemme ovat taloudelli-
sesti elinkelpoisia vuosikausia eteenpäin.

Akryylisäleen poikkileikkaus
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Värikäs ulkoasu ja houkuttelevat  
modernit värit.

Akryylipinta mahdollistaa laajan valikoiman 
värejä ja erilaisia pintakuviota.

• Upeat erikoisvärit kuten Titan, Onyx, 
Sapphire ja Black Pearl

• Ajattomat harmaa tai valkoinen
• Maanläheiset sävyt ruskeasta ja vihreästä 

punaiseen
• Valittavana sileä tai kuvioitu pinta

Titan

Onyx

Saphir 

Magnetit

Black Pearl

Hellgrau

Weiß

Hellbraun-Struktur

Moosgrün-Struktur

Moosgrün

Dunkelbraun-
Struktur

Dunkelbraun

Rot

Värikartta
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Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. 
KG

Max-Eyth-Str. 33
71364 Winnenden
Tel. +49 (0)7195 / 693-111
Fax +49 (0)7195 / 693-123

nusser@stadtmoebel.de
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