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Nippon on arkkitehtuurisesti selkeistä 
moduuleista valmistettu penkki, joka asettuu 
kahdella jalalla maahan kuin itse rauhallisuus. 
Nippon-penkin vaatimattomuuden ansiosta 
se sopii eri kaupunkitiloihin vaikuttaen 
modernissa ympäristössä tasapainottavalta 
ja vaativammassa tilassa tahdikkaalta, jopa 
näkymättömältäkin. 
Mutta parhaiten sen yksinkertainen kauneus 
korostuu riviin asennettuna aukion reunalla 
tai merenrannan promenadilla.

N I P P O N   p e n k k i
selkänojaton

Suunnittelu: Kersti Lootus



Jälleenmyyjä Suomessa:
www.envire.fi 

info@envire.fi 
+358 (0) 41 517 7606

Kaikki oikeudet pidätetään © EXTERY OÜ
www.extery.com

RAL 9005 

Vaatimattoman puhdas ja minimalistinen muotoilu.

Täysin tasapainoinen muoto sopusuhtaisella jalalla tekee 
rakenteesta vahvan, vakaan ja kestävän.

Yksinkertaisuus tekee siitä sopivan sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Ovela rakenne, joka piilottaa kaikki kiinnikkeet ja takaa mukavat 
puhtaat pinnat.

Exteryn moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, 
huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten 
huomioitu suunnittelu.

RAL 7016 RAL 7039

PUU METALLI ASENNUS

OMINAISUUDET

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen Osmo 
Natural Oil Woodstain -viimeistelty lämpökäsitelty 
saarni, siperianlehtikuusi ja trooppinen puu. 
Trooppista puuta on saatavana myös luonnollisesti 
ilman pintakäsittelyä.

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja 
jauhemaalatulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys 
tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.    

Suunnittelijan RAL-suositus:

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla

Ankkuroitu tukevaan perustaan

Nippon penkki
                      selkänojaton

Esimerkki tuotekoodin käytöstä 
lehtikuusella:  NIPJ200-u

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a- lämpökäsitelty saarni 
u- lehtikuusi 
t- trooppinen puu 
tn- trooppinen puu, luonnollinen

H- pidennetyt jalat

Nippon selkänojaton penkki  - NIPJ200   

MITAT

Trooppinen puu
luonnollinen

Thermosaarni 
OC-010

Trooppinen puu
OC-425

Siperianlehtikuusi 
OC-706
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Nippon selkänojaton penkki  - NIPJ300   

Nippon selkänojaton penkki, leveämpi versio - NIPJ300-03   

H - pidennetyt jalat. 100 mm lisäkorkeutta maanalaiseen asennukseen.

      Saatavissa kaikille Nippon-penkin malleille.

Esimerkki tuotekoodin käytöstä Nipponin 
leveällä vaihtoehdolla pidennetyillä 
jaloilla, lehtikuusella:  NIPJ300-03H-u

Markings in product code:
a- thermo-treated ash
u- larch
t- tropical wood
tn- tropical wood, natural 
H- extended legs

Pidennetyt jalat sopivat käytettäväksi:
- Kiinteään maanalaiseen kiinnitykseen esim. 
kiveyksen alle
- Kaltevissa maastoissa

MITAT

LISÄVAIHTOEHTO


