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Robuste møbler designet for norsk klima, produsert av eik og varmgalvanisert 
stål med vanger av naturfarget betong, eller varmgalvanisert stål.
Egner seg godt i urbane omgivelser, samt park/uteområder.
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Varmforzinket stål BetongOljet eik
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Ja-benken og Ja-borde har med 
sin rettskårne profil et design 
som egner seg til bruk i et mo-
derne offentlig utemiljø. Møblene 
er konstruert for harde belastninger 
og har vist seg å tåle dette 
gjennom mer enn 10 år i offentlig 
utemiljø i Norge. 

Benkene leveres med sidevanger 
og mellom-skjøtevanger som 
gjør at benkene kan skjøtes til 
ubegrenset lengde.

Ja-benken leveres med betong-
vanger eller stålvanger. Betong-
vangenes tyngde gjør at benken 
ikke kan flyttes med håndkraft. 
Benken kan enkelt flyttes med 
gaffeltruck eller kran ved at man 
tar tak under sittedelen.

Betong-utførelsen består av 
vanger i betong og har sete- og 
ryggspiler av eik som ligger på 
høykant for maksimal styrke. 
Dette gir benken en stivhet som 
gjør at den tåler stor belastning 
uten nedbøying. Spilene holdes 
sammen av massive stenger av 
varmgalvanisert jern. 

Sittedelen festes til benkens 
vanger med et varmgalvanisert 
koblingsjern. Under sittedelen 
er det et avstivningsstag som 
forbinder vangene. Benken 
kan også festes til underlaget. 
Betongvangene festes med 
stålbraketter eller fundamentene 
forlenges 150 mm med nedstøp-
ningsfundament (kan bestilles 
som tilbehør). Stålvangene kan 
leveres forlenget for feste under 
overflaten. Dersom benken skal 
festes til underlaget vil avstiv-
ningsstaget ikke være nødvendig.

Eik kan behandles/oljes eller 
bare stå ubehandlet. Da vil den 
få en grå patina. Eik får en noe 
grovere overflate/patina en annet 
hardtre. Eik spyles/vaskes med 
børste og vanlig såpevann. 



norfax public design norfax.no      post@norfax.no      Tlf: 66 80 00 60      Svartskogveien 20, 1420 Svartskog

Ja-benken gir fleksibilitet i kombinasjoner med påbygg-
ingsmoduler som gir mulighet for rekker med benk med og 
uten ryggstø.
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Pr i se r :
Ja  benk  u / r ygg  med  be tongvange r    NOK 14  813 , - A l l e  p r i se r  e r  å  f o r s tå  eks .  f r ak t  EXW fab r i k k  Po len  og  mva .
Ja  benk  m / r ygg  med  be tongvange r   NOK 19  966 , -
Ja  bo rd  med  be tongvange r              NOK 12  377 , - Ja  benke r  og  bo rd  med  s tå l vange r  g i s  p r i sen  ved  f o respø rse l .


