
RBM Bord



Våre bord
for dine behov
 

Om det er et sted for å arbeide, skape, slappe 

av eller spise, vil vårt utvalg av bord dekke 

dine behov. Med tanke på funksjonalitet har vi 

som mål å skape møbler med et lekent design 

for levende rom. Våre bord karakteriseres av 

sofistikert design, smarte løsninger og god 

kvalitet og alle RBM bord er bærekraftig 

produsert med minimal miljøpåvirkning.

RBM Twisted Little Star
Bordplate med eik finér. Ben i mørkbeiset eik.

RBM Noor 6080F
Heltapetsert i Febric Twill Graphit. Seteramme 

i polert aluminium. Ben i mørkbeiset tre.

BORD

STOL



Om oss
RBM er et brand innen Scandinavian Business 

Seating og har en historie forankret i den danske 

designtradisjon. For oss er det viktig å overgå våre 

kunders forventninger når det gjelder kvalitet, 

form og funksjonalitet. Det er derfor RBM møbler 

oppfyller den høyeste kvalitetssertifisering og vil 

vare i mange år.



Kreative 
områder
Mennesker er kreative. Vi trives 
når vi får uttrykke oss kreativt 
enten vi gjør det alene eller i 
en gruppe. Et miljø som lar oss 
være fri, og som er tilpasset våre 
behov, er det perfekte sted for 
endeløse kreative muligheter.

RBM Twisted Little Star
Bordplate med Polar White laminat. Ben i mørkbeiset eik.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Vanilla. Seteramme i polert aluminium.

Ben i mørkbeiset tre.

BORD

STOL



RBM u-Connect
Bordplate med Polar White laminat og sort ABS bordkant, 

160x70 cm. Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6070
Polypropylen skall i Clay. Fotkryss i sortlakkert aluminium.

BORD

STOL

RBM

u-Connect
Kan du forestille deg et bord som kan foldes 

sammen, stables og enkelt stues vekk når det 

ikke er i bruk? Et bord som er lett og som har 

hjul for enkel transport? RBM u-Connect er alt 

dette og enda mer. Bortsett fra å være praktisk 

og funksjonelt har det også et moderne design 

som er lett å like.



RBM

Allround
RBM Allround bordet er allsidig. Det vil fungere 

i de fleste miljøer og for enhver aktivitet enten det 

er i møteområdet eller skoleprosjekt-rommet. 

Designen er elegant og enkel, men langt fra 

kjedelig. Med flere størrelser, former og funksjoner 

er det en stjerne i sin klasse.

RBM Allround
MDF Bordplate med Polar White laminat, 180x90 cm.

Bordkant med sort, faset ABS kant. Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Sky. Seteramme i polert aluminium.

Ben i mørkbeiset tre.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Graphite. 4 stålrørsben i Metalsilver.

BORD

STOL



Læring
Å utvide horisonten og lære noe nytt 
kan være en av de mest givende ting 
i livet. Læring lar oss vokse og utvikle 
oss som mennesker. Men skoler 
og andre institusjoner som bidrar 
til denne fantastiske prosessen må 
også skape et arbeidsmiljø som tåler 
mange års daglig slitasje. Det må 
være både funksjonelt og slitesterkt 
slik at menneskene i det fullt ut kan 
konsentrere om sin utvikling.

RBM Eminent
Bordplate med Polar White laminat. Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Sky. Trådunderstell i Steelgrey.

BORD

STOL



RBM

Eminent
RBM Eminent er et slitesterkt bord 

laget for å takle tøffe miljøer på skoler, 

institusjoner, konferanserom eller 

forsamlingslokaler. Flere enheter i ulike 

former og størrelser som enkelt kan kobles 

sammen for å lage et lengre bord gjør det 

til et praktisk valg for disse områdene.

RBM Eminent
Bordplate med grå laminat F7928 og sort ABS bordkant. 

Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Clay. 4 stålrørsben i Steelgrey.

BORD

STOL



RBM Eminent
Bordplate med Polar White laminat. Sort ABS bordkant.

Sortlakkerte ben.

RBM Ballet Medium funksjonsstol
Sort plastskall. Fotkryss i sort polyamid.

BORD

STOL



RBM u-Connect
Bordplate med Polar White laminat, 160x70 cm.

Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Vanilla/Sky. Trådunderstell i Snow/Steelgrey.

RBM 615
Heltapetsert i Fame FM60999. Fotkryss i sort polyamid.

BORD

STOL

RBM u-Connect kan 
forvandle et område 
i løpet av et sekund.



RBM Eminent
Bordplate i Polar White laminat, 160x80 cm. Sortlakkerte ben.

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Sky. Trådunderstell i Steelgrey.

BORD

STOL



Måltider
Når vi samles rundt bordet for å
spise deler vi mer enn et måltid.
Vi deler tanker, ideer, diskusjoner
og fragmenter av vår dag, enten det
er hjemme, på kafé eller i kantinen. 
Legger man til en innbydende plass 
som naturlig bringer folk nærmere 
hverandre har man opprettet den 
perfekte atmosfæren av samhørighet.

RBM Twisted Little Star 
Bordplate med hvit laminat. Mørkbeisede ben i massiv eik.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Vanilla. Seteramme i polert aluminium.

Ben i mørkbeiset tre.

BORD

STOL



RBM Twisted Little Star
Bordplate med hvit laminat. Ben i massiv eik natur.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Vanilla. Seteramme i polert aluminium.

Treben i naturfarge.

BORD

STOL

RBM

Twisted Little Star
RBM Twisted Little Star bordet gjør områder 

mer levende med sin lekne og unike design. Det 

er like godt egnet i et hjemmemiljø som i en 

lounge, kantine, bibliotek eller møterom. Den 

innovative designen gjør at flere bord kan settes 

sammen som et puslespill for å skape en større 

enhet. Dette er rett og slett gjort for å bringe 

folk nærmere hverandre.



RBM Twisted Little Star 
Bordplate i eik finér. Ben i massiv eik natur.

RBM Low-back Bella
Skall i Graphite, innside polstret med Remix2 163.  

Stålrørsben i alu lakk, RAL 9006.

BORD

STOL

RBM Twisted Little Star 
er et lekent bord som 
sprer glede i alle rom.



Uformelle 
møter
Noen ganger trenger vi et lite 
avbrekk i hverdagen. Å forlate 
skrivebordet og slå av en prat med 
våre kolleger. Et øyeblikk for å lade 
batteriene og la alt annet vente. 
Arealene som inviterer deg til 
disse øyeblikkene er uvurderlige 
på steder som sykehus, kontorer 
og skoler.

RBM Allround
Rund bordplate med Polar White laminat, Ø 120 cm.  

Femgrenet understell i sort lakk.

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Vanilla. Trådunderstell i Steelgrey.

BORD

STOL



RBM Allround
Rund bordplate med Polar White laminat, Ø 120 cm.

Femgrenet understell i hvit lakk.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Vanilla. Seteramme i polert 

aluminium. Treben i naturfarge.

BORD

STOL

RBM

Allround
RBM Allround har en ærlig og enkel design 

som er lett å like. Med sine mange størrelser 

og former kan det passe inn overalt. Derfor 

vil det fungere like godt i private hjem som 

i pauseområder og loungeområder.



RBM Twisted Little Star 
Bordplate med hvit laminat. Ben i massiv eik natur.

RBM Noor 6080
Polypropylen skall i Clay. Innside tapetsert med GU Setesdal 

SSD125. Treben i naturfarge.

RBM Noor 6085
3D finérskall i eik natur. Setetrekk i GU Setesdal SSD125. 

Treben i naturfarge.

BORD

STOL

Lag inspirerende

kombinasjoner.



RBM Standard klappbord 
Bordplate med Polar White laminat, 120x45 cm. Sortlakkert understell. 

RBM Ana
Polypropylen skall i Charcoal. Grå ben.

BORD

STOL

Møter og 
konferanser
Å delta på et stort arrangement 
eller en konferanse er inspirerende. 
Det gir oss nye faglige perspektiver 
og sosiale forbindelser. Miljøet 
bidrar også til denne erfaringen. 
Det må virke fleksibelt, behagelig 
og imøtekommende for et stort 
antall mennesker.



RBM Standard klappbord
Bordplate med Polar White laminat, 180x80 cm. Understell i krom. 

RBM Ana
Polypropylen skall i Charcoal. Grå ben.

BORD

STOL

RBM

Standard klappbord
Hvis du leter etter et bord for store forsamlinger 

er dette ditt perfekte valg. Med enkelt design 

og praktiske funksjoner er det ideelt for 

møter, konferanser og kantiner. RBM Standard 

klappbord finnes i ulike former og størrelser og 

med sin fleksibilitet kan det enkelt tilpasses ditt 

arrangement. Dette bordet kan klappes sammen 

og transporteres og tar liten lagringsplass.



RBM Ultima
Bordplate med hvit laminat. Sortlakkert understell.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Clay. 4 stålrørsben i Steelgrey. 

BORD

STOL



RBM Ultima
Bordplate med Polar White laminat. Sortlakkert understell.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Graphite og Poppy. 4 stålrørsben i Steelgrey.

BORD

STOL

RBM

Ultima klappbord
RBM Ultima klappbord er elegant og et praktisk 

valg for alle møterom eller konferanser. Det er 

fleksibelt og finnes i flere størrelser, kan lett 

klappes sammen, transporteres og lagres med 

minimal plass. Med sitt enkle design kan det 

tilpasses ethvert miljø. Dette er virkelig det 

ultimate klappbord.



RBM Ultima
Bordplate med Polar White laminat. Understell i krom.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Graphite, Sky, Vanilla, Clay og Straw. 

4 stålrørsben i Steelgrey.

BORD

STOL



Scandinavian Business Seating eier varemerkene HÅG, RH og RBM og er 

skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sittemøbler til 

private og offentlige kontormiljøer. Alle de ansatte gjør en felles innsats for 

å realisere selskapets visjon, å gjøre verden til et bedre sted å sitte.

Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter 

på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Våre produkter selges i mer enn 40 land

og vi har heleide datterselskaper i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland,

Storbritannia, Frankrike, Singapore, Sveits, Kina, Hong Kong og Australia.

Scandinavian Business Seating

Fridtjof Nansens vei 12

P.o Box 5055 Majorstuen

0301 Olso, Norge

Tel: +47 22 59 59 00

E-mail: info-no@sbseating.com

www.sbseating.com
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