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G j u t G o d s u t f ö r a n d e

Natur (rå aluminium)

Svartlackerad

v i k t

50 kg

m å t t

Längd 200 cm

Djup 65 cm

Höjd 84 cm

Sitthöjd 43 cm

v i r k e s u t f ö r a n d e

Grönlackerad fur

Oljad mahogny

Oljad ek

e x e m p e l  p å  t i l l va l

Dubbelsoffa, med tre gavlar, längd 395 cm

Rundsoffa enligt kundens specifikation

Förhöjd sitthöjd till 45, 46 alt. 48 cm

Förlängt armstöd

Gjutet emblem monterat på krysstaget

Svartlaserat virke

Andra längder, träslag och färger offereras

Produkten ingår i Lessebo-serien som består 

av soffa, bänk samt bord.

Soffan är förberedd för markförankring.

SOFFA LESSEBO

Denna parksoffa tillverkades ursprungligen på Lessebo Bruk för mer än 170 år sedan. Det 

berömda pappersbruket har sitt ursprung i ett järnbruk, som dock avvecklades 1886. 

Järnbrukets blomstringstid inföll under det dryga halvsekel (1802–1856) då Bergsrådet 

Johan Lorens Aschan stod som ägare och chef för bruket. I takt med stigande fram-

gångar förvärvade Aschan ett flertal småländska järnbruk och gjuterier, samtidigt som 

många nya produkter togs upp i tillverkning. Bl.a. denna vackra parksoffa, som började 

tillverkas omkring 1840. Att väcka liv i den 170-åriga skönheten är en frestelse som inte 

har gått att motstå. Och soffan är inte enbart vacker – allt i soffans utförande och dimen-

sioner andas kvalitet. Genom att vi på Byarums Bruk med småländsk envishet håller fast 

vid den ursprungliga gjuteritekniken – sandformat gjutgods – kunde vi år 1988, 102 år 

efter det att Järnbruket i Lessebo upphörde, återuppta tillverkningen av Lessebo Soffan.

Artikelnummer Produkt Gjutgods Virke

01020010800 Soffa Lessebo Natur Grönlackerad fur

01020010900 Soffa Lessebo Natur Oljad mahogny

01020011100 Soffa Lessebo Natur Oljad ek

01020020800 Soffa Lessebo Svart Grönlackerad fur

01020020900 Soffa Lessebo Svart Oljad mahogny

01020021100 Soffa Lessebo Svart Oljad ek
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