
for 
public



b e n c h e s  f o r  l i f e

2 3kalusteet.elpac.fi



S E D A N
Uudella Lounge-moduulilla täydennetty SEDAN-sarja.

Left Ulrich Träger (Managing Director NUSSER-GROUP) - right Alexander Beyer (Proxy NUSSER-GROUP)

4 5kalusteet.elpac.fi



Kun istut Sedan-penkille, tunnet puun
lämmön. Kädelläsi voit tuntea viimeistelyn,  
joka on syntynyt puuseppien ammattitaidolla.
Sedan penkit ovat elämää varten. Sedan
Lounge on uusi divaanisohva rennompaan
olemiseen. Muotoilu antaa tilaa mielikuvitukselle, 
yhdistellä niistä mieleisiä kokonaisuuksia.

S E D A N
Muotoilun pohjana on tukeva kuuma-
sinkitty teräsrakenne, joka viimeistellään 
jauhemaalauksella. Vakiovärinä antrasii-
tinharmaa RAL 7016, voit valita muitakin 
RAL-sävyjä. Puuosat ovat käsittelemä-
töntä FSC®-sertifioitua kovapuuta (SCS-
COC-001802). Saatavilla myös ruskea kuul-
tosuojakäsittely. Penkkielementin pituus on 
2 m. Asennetaan pintaan kiinnittämällä.
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C O N N E C T
Modulaarinen pankkijärjestelmä

8 9kalusteet.elpac.fi



Runko on kuumasinkittyä terästä, jauhemaalattuna.  
Vakiovärinä antrasiitinharmaa RAL 7016. Kuvissa on uusia 
erikoisvärejä kuten: CHAMPAGNE ja INDUSTRIAL GREEN. 
Asennetaan pintaan kiinnittämällä, kiinteä uppoasennus 
mahdollista.

Puupinnat ovat käsittelemätöntä FSC®-sertifioitua kova-
puuta (SCS-COC-001802). Saatavana myös ruskealla kuul-
tosuojakäsittelyllä. Puulankkujen mitat ovat 55 x 45 mm.

Ajaton muotoilu yhdistettynä modulaariseen 
rakenteeseen. CONNECT-sarja koostuu eri kokoi-
sista ja eri muotoisista istuimista, aina lepotuolis-
ta jakkaraan. Eri istuimia yhdistelemällä, voidaan 
luoda rentoja kokoontumispaikkoja, joissa viivy-
tään pidempäänkin.

C O N N E C T
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SATURN on ajaton, mutta silti 
moderni puunympäryspenkki.
Vakioulkohalkaisijat kaksi, kolme
ja neljä metriä. Saturn mallia on  
täydennetty uudella suoralla
moduulilla, joka on saatavana myös 
selkänojalla. Mahdollistaa erilaiset 
kokoonpanot eri muodoilla. Penkit 
ovat jaettu asennusta varten  
keskeltä kahteen osaan.

Runko kuumasinkittyä lattaterästä, saata-
vana myös jauhemaalattuna. Vakiovärinä 
antrasiitinharmaa RAL 7016. Puupinnat 
ovat käsittelemätöntä FSC®-sertifioitua 
kovapuuta (SCS-COC-001802). Saatavana 
myös ruskealla kuultosuojakäsittelyllä. 
Asennetaan pintaan kiinnittämällä.

S A T U R N
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S I L E N C I OR E G A S
Betonin, teräksen ja puun liitto, josta 
syntynyt hillitty muotoilu. Korkean 
selkänojansa ansiosta poikkeukselli-
sen mukava käyttäjälleen.

Puupinnat ovat käsittelemätöntä FSC® 
-sertifioitua kovapuuta (SCS-COC-001802). 
Saatavana myös ruskealla kuultosuoja-
käsittelyllä. Muottibetonista valmistetut 
betonijalat, on viistetty kaikilta sivuiltaan. 
Teräsosat ovat kuumasinkittyä terästä, 
jauhemaalattuna. Vakiovärinä antrasiitin-
harmaa RAL 7016.

Elegantti lepotuoli, jossa korkea selkänoja sekä 
pitkä jalkanoja. Kääntyvällä tuolilla voidaan valita 
aina sopiva istumasuunta. Saatavana myös kiin-
teä tuoli. Tuolinleveys voidaan valita yhdelle tai 
kahdelle henkilölle.

Puupinnat ovat käsittelemätöntä FSC®-sertifioitua 
kovapuuta (SCSCOC-001802). Saatavana myös ruskealla 
kuultosuoja käsittelyllä. Teräsosat ovat kuumasinkittyä 
terästä, jauhemaalattuna. Vakiovärinä  
antrasiitinharmaa RAL 7016.
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C I T Y r u n d
A 7 sarja – uusia ominaisuuksia ja suunnitteluvaihtoehtoja

A 7 sarja – uusia ominaisuuksia ja suunnittelu-
vaihtoehtoja A7-sarjan ovipaneelit nyt myös 
integroidulla koirankakkapussiannostelijalla. 
Toinen uusi ominaisuus on kompensoiva pohja 
kohtisuorassa asennuksessa kalteville pinnoille. 
Pyöreät jäteastiat erilaisilla katon muodoilla ja 
tilavuuksilla (60, 90 ja 120 l). Lisävarusteena 
integroitu tuhkakuppi kannessa.

Teräsosat ovat kuumasinkittyä terästä, jauhemaalattuna. 
Vakiovärinä antrasiitinharmaa RAL 7016. Kuvissa on uu-
sia erikoisvärejä kuten: BRIGHT GREY ja CHAMPAGNE.
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P R O F I r u n d
A3 – uusi roska-astia sarja

Pyöreä 45 litran roskakori  A3-S45-profiilijalalla. 
Myös yhdistelmänä tuhkakupin kanssa AB3-S45. 
Tuhkakupin nopea ja helppo tyhjennys alhaaltapäin.

Teräsosat ovat kuumasinkittyä terästä, jauhemaalattuna. 
Vakiovärinä antrasiitinharmaa RAL 7016.
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Z W I L L I N G t o p
AB1/4- ja AB14/3-sarjat – uudet ominaisuudet ja lisäominaisuudet

Pyöreät (AB1/4) ja neliskulmaiset 
(AB14/3) 35 litran roska-astiat 
U-profiilijalalla, joissa on tuhkakuppi  
3 mm:n ruostumattomasta teräksestä. 
Saatavana myös suurempia tilavuuksia 
65 litraan asti.

Teräsosat ovat kuumasinkittyä terästä, jauhe-
maalattuna. Vakiovärinä antrasiitinharmaa  
RAL 7016.

b e n c h e s  f o r  l i f e
Olemme itsenäinen yritys NUSSER GROUPin alaisuudessa. Olemme kehittäneet ja valmistaneet kalusteita julkisiin ulkotiloihin lähes 90 vuoden ajan. Laatu ja toimivuus, mutta 
ennen kaikkea arkkitehtoniset vaatimukset määräävät tuotevalikoimamme suuntautumisen.

Perinteinen käsityötaitomme on lähtöisin yrityksen perustajalta Wilhelm Nusserilta. Noudatamme edelleen samoja perusperiaatteita luonnon- ja teknisten materiaalien käsitte-
lyssä. Vaikka nykyään käytämme moderneja tuotantomenetelmiä, perinteinen käsityötaitomme on se mikä erottaa NUSSER-tuotteet massatuotannosta.

Tuotteemme valmistetaan yksinomaan omissa tuotantolaitoksissamme, omien työntekijöidemme toimesta. Näin voimme taata luotettavasti korkeimman laadun, mutta myös 
tarvittavan  
tilauskohtaisen joustavuuden.

Olemme FSC®-sertifioitu yritys jo vuodesta 2009 ja käytämme puuta vain kestävästi hoidetuilta alueilta. Sertifikaattimme numero on SCS-COC-001802

Muotoilun ja toimivuuden lisäksi kadunkalusteiden värisuunnittelu on yhä tärkeämpää. Siksi esittelemme tässä esitteessä tuoteinnovaatiomme paitsi vakiovärissä DB 703 myös 
uusissa erikoisväreissämme. Nämä ovat saatavilla koko tuotevalikoimaamme.

Täydellinen tuotevalikoimamme sekä lisätietoja käytetyistä materiaaleista, löytyvät verkkosivuiltamme. Olemme iloisia voidessamme  
palvella myös henkilökohtaisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat konsultaatiota, lähetä meille sähköpostia tai soita.  
Suomessa edustajamme on Elpac Oy Kalusteet. Sähköposti: kalusteet@elpac.fi, ja puhelin 010 219 0716.

DB 703 Champagner Industrial Green Dark Rusty Brown Bright Grey Berry

wood from  
well-managed forests
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Follow us on Instagram
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