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Torino, Monaco, Cannes, Parma, San Jose og Breeze

Mange ulike varianter av stablestoler i rotting og texilene til meget gode priser. 



«Cafe de Paris» stoler er tilbake for fullt igjen.

Passer godt på cafe, konditori og restaurant. 



Retro stoler i aluminium

Retro stoler er blitt meget populære i Europa, både til inne og utebruk. 



Hardplaststoler i mange former og farger

Italiensk design for inne og utebruk til meget gode priser. 

Finnes i utallige varianter og mange fargevalg. Farger kan mikses. Kort leveringstid.



De klassiske bryggeri møblene

En klassiker som ikke går av moten! Finnes i flere farger. 
Mulighet for egen logo. 



Eksklusive stoler for den kresne kunde

Viktig å gi gjestene riktig førsteinntrykk av konseptet. 



Metz - vår egen populære møbelserie

Metz serien er en egenprodusert møbelserie til Horeca markedet som er vår bestselger. Stoler med 
og uten armlene, diners sofa 2 og 3 seter, lounge sofa, paller, ståbord og barstoler. 



Ståbord og barstoler i flere varianter

Manhattan serien har både 4 mann og  8 manns barbord.

For steder som ønsker å «brekke» opp og ha en mer uformell uteservering. 

Alltid ekstra sosialt rundt et barbord! 



Sosialbord og benker



Bordplater i kompakt laminat. Fås i mange farger og størrelser. 

Forhåndsboret hull for montering av bordunderstell.  



Bordplater i laminat med ulike farger og størrelser til 

fantastiske priser! 



Bordunderstell i alle varianter

For å finne den beste løsningen er det viktig å ha muligheter; lounge, medium, barhøyde, 2,3,4, 
runde ben. Med eller uten tiltsystem. Bordunderstell med varme og mye mer..



Stable table- no more wobbly tables

Nowa Design har i tillegg til egne produserte 
bordunderstell også agentur på det patenterte 
Stable Table bordunderstellet. Dette er prefekt 
for steder med variabelt underlag som brosten 
eller lignende. 
http://www.nowa.no/content/uploads/2018/01/StableTable-No-more-wobbly-tables.mp4

http://www.nowa.no/content/uploads/2018/01/StableTable-No-more-wobbly-tables.mp4


Tilleggsprodukter

.



Planløsninger

Vi har eget tegneprogram som kan tegne opp et uforpliktende forslag til møblering av 
uteserveringen på den enkelte restaurant. 

Her legges det vekt på funksjonalitet, riktige atmosfære og antall sitteplasser.



Vi tilbyr leasing av møbler (eks. uten innskudd)

Finansiert 

beløp

Terminbeløp over 

36 mnd

Terminbeløp over 

48 mnd

kr   40.000 kr 1.228 kr     952

kr   50.000 kr 1.535 kr 1.190

kr   60.000 kr 1.842 kr 1.428

kr   70.000 kr 2.149 kr 1.667

kr   80.000 kr 2.456 kr 1.905

kr   90.000 kr 2.763 kr 2.143

kr 100.000 kr 3.070 kr 2.381

kr 110.000 kr 3.377 kr 2.619

kr 120.000 kr 3.684 kr 2.857

kr 150.000 kr 4.605 kr 3.571

kr 200.000 kr 6.140 kr 4.761



Fordeler med Nowa Design
• Vi designer og importerer direkte fra Asia uten fordyrende mellomledd.

• Vi importerer direkte fra fabrikker i hele Europa med kort leveringstid.

• Vi kjenner bransjen og hva som er viktig for den rette atmosfæren og god drift.

• Vi tegner smarte løsninger i samarbeid med kunden, kostnadsfritt og uforpliktende.

• Vi tilbyr gunstig leasing.

•  Vi kan levere de fleste møblene på få dager.

•  Fordelaktige priser for medlemmer i Systemkjøp. 

.



Referanser fra hele Norge










