
RBM Bord



Våra bord för  
alla dina behov
Oavsett om ytan är till för arbete, skapande, 

vila eller äta så har vi ett brett utbud av bord 

som uppfyller alla dina behov. Vi har alltid 

funktionalitet i åtanke när vi tar fram nya 

produkter som med sin lekfulla design skapar 

levande miljöer. Våra bord karaktiseras genom 

sin sofistikerade design, smarta lösningar och 

hållbara konstruktion. Utöver det är alla RBM 

bord hållbart tillverkade och med minimal 

miljöpåverkan.

RBM Twisted Little Star
Bordsskiva i ekfanér. Mörkbetsade ekben.

RBM Noor 6080F
Helklädd i Febric Twill Graphit. Sitsram i polerad aluminium. 

Mörkbetsade träben.

Bord

Stol



Om oss
RBM är ett möbelmärke inom Scandinavian 

Business Seating och har sin historia rotad i den 

danska designtraditionen. Vi strävar hela tiden efter 

att möta upp till kundernas förväntningar när det 

kommer till kvalitet, form och funktionalitet. Det 

är därför som RBM furniture uppfyller dom högsta 

kvalitetscertifikaten för att sedan hålla i många år.



Kreativa miljöer
Människan är kreativ. Vi utvecklas 
när vi får uttrycka oss kreativt, 
oavsett om vi gör det själva eller 
i en grupp. En miljö som tillåter 
vår kreativitet att få spela fritt 
och som följer våra behov är den 
perfekta platsen för oändliga 
kreativa  möjligheter.

RBM Twisted Little Star
Bordsskiva med Polar White laminat. Mörkbetsade ekben.

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Vanilla. Sitsram i polerat aluminium. 

Mörkbetsade ekben.
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RBM u-Connect
Bordsskiva med Polar White laminat och svart ABS kantlist. 

160x70 cm. Svart målade ben. 

RBM Noor 6070
Polypropylenskal i färgen Clay. Fotkryss i svartmålade aluminium.
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RBM

u-Connect
Kan du tänka dig ett bord som kan fällas ihop, 

staplas och enkelt flyttas när det inte används? 

Ett bord som har låg vikt och hjul för att enkelt 

kunna transporteras. RBM u-Connect är allt det 

och så mycket mer. Förutom att vara praktisk 

och funktionell har den också en modern design 

som är enkel att älska.



RBM

Allround
RBM Alllrond är ett mångsidigt bord. Den fungerar 

i nästan alla miljöer samt för alla aktiviteter oavsett 

om det är i mötesrummet eller i ett projektrum på 

en skola. Designen är slank och enkel men långt 

ifrån tråkig. Med många olika storlekar, former och 

funktion är den verkliga stjärnan i klassen.

RBM Allround
MDF Bordsskiva med Polar White laminate, 180x90 cm.

Fasad kant med svart ABS kantband. Svartmålade ben.

RBM Noor 6080
Polypropylene skal i färgen Sky. Sitsram i polerad aluminium

Mörkbetsade träben.

RBM Noor 6050
Polypropylene skal i färgen Graphite. 4 ben i silvermetall.

BORD
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Lära
Att vidga våra vyer och lära oss nya 
saker kan vara en av dom mest 
givande saker i livet. Lärandet gör 
att vi växer och utvecklas som 
människor. Detta gör att skolor och 
andra läroinstitutioner som arbetar 
med denna fantastiska process måste 
vara lika förberedda på att skapa en 
miljö som kan stå emot många års 
dagligt användande. Det måste vara 
både funktionellt och hållbart så att 
personerna i miljön kan ha fullt fokus 
på sin utbildningsresa.

RBM Eminent
Bordsskiva i Polar White laminat. Svartmålade ben.

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i färgen Sky. Medar i färgen Steelgrey.
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RBM

Eminent
RBM Eminent är ett tåligt bord skapat 

för att stå emot tuffa miljöer såsom 

skola, läroinstitutioner, konferenrum eller 

mötesrum. Flera bord i olika former och 

storlekar kan enkelt kopplas ihop för att 

skapa ett längre bord vilket är perfekt 

för dessa miljöer.

RBM Eminent
Bordsskiva med grå laminat F7928 och svart ABS kantband. 

Svartmålade ben.

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i färgen Clay. 4 ben i färgen Steelgrey.

BORD
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RBM Eminent
Bordsskiva i Polar White laminat. Svart ABS kantband.

Svartmålade ben.

RBM Ballet Medium funktionsstol
Svart plastskal. Fotkryss i svart polyamid.

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

Svartmålade ben.

RBM Noor 6060
Polypropylen skal i Vanilla/Sky. Medar i Snow/Steelgrey.

RBM 615
Klädsel Fame FM60999. Fotkryss i svart polyamid.

BORD

STOL

RBM u-Connect har kraften 
att förändra alla miljöer på 
ett par sekunder. 



RBM Eminent
Bordsskiva i Polar White laminat, 160x80 cm. Svartmålade ben.

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i färgen Sky. Medar i färgen Steelgrey.

BORD

STOL



Matplats
När vi samlas runt ett bord för att äta 
delar vi så mycket mer än en måltid. 
Vi delar tankar, ideér, diskussioner 
samt delar av vår dag oavsett om 
det är i hemmet, kontoret eller på 
ett café. Lägger du till att man har 
en inbjudande miljö som naturligt 
för människor samman så har du 
skapat den perfekta atmosfären 
för möten. 

RBM Twisted Little Star 
Bordsskiva i vit laminat. Mörkbetsade ekben.

RBM Noor 6080
Polypropylen skal i Vanilla. Sitsram i polerat aluminium.

Mörkbetsade ekben.

BORD
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RBM Twisted Little Star
Bordsskiva i vit laminat. Solida naturliga ekben.

RBM Noor 6080
Polypropylen skal i Vanilla. Sitsram i polerad aluminium.

Träben i naturliga färger.

BORD
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RBM

Twisted Little Star
RBM Twisted Little Star bordet kan liva upp 

vilken miljö som helst med dess lekfulla och 

unika design. Den passar in i hemmet, loungen, 

matsal, bibliotek eller mötesrummet. Den 

innovativa designen tillåter flera bord att sättas 

ihop som ett pussel för att skapa en större 

enhet. Den är designad för att skapa kontakt 

mellan människor.



RBM Twisted Little Star 
Bordsskiva i ekfanér. Solida naturfärgade ekben. 

RBM Low-back Bella
Grafikfärgat skal, helklätt skal.i Remix2 163. Fyra stålben 

i alu. lack, RAL 9006.

BORD
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RBM Twisted Little Star 
är ett lekfullt bord som tillför 
glädje till alla miljöer.



Informella  
möten
Ibland behöver vi dom små  
pauserna under vår dag. Att lämna 
sitt skrivbord och prata med sina  
kollegor för en stund. En stund att 
ladda batterierna och låta allt annat 
vänta ett tag. Dom miljöerna som 
bjuder in till detta är ovärderliga på 
platser såsom sjukhus, kontor 
och skolor. 

RBM Allround
Rund bordsskiva med Polar White laminat, dia 120 cm. 

Vitmålat stativ.

RBM Noor 6060
Polypropylen skal i Vanilla. Medar i Steelgrey.
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RBM Allround
Rund bordsskiva med Polar White laminat, dia 120 cm.

Vit målat stativ.

RBM Noor 6080
Polypropylen skal i Vanilla. Sitsram i polerat  

aluminium. Naturfärgade träben.
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RBM

Allround
Allround har en ärlig och enkel design som är 

enkel att gilla. Passar in i alla miljöer eftersom 

den har så många olika storlekar och former. 

Det är därför den passar lika bra hemma som 

på kontoret och i loungen.



RBM Twisted Little Star 
Bordsskiva med vit laminat. Solida ekben i naturfärg.

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Clay. Klädsel i GU Setesdal SSD125. 

Naturfärgade träben.

RBM Noor 6085
3D fanér i naturlig ek. Klädsel i GU Setesdal SSD125. Natur-

färgade träben.

BORD
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Skapa inspirerande  
kombinationer



RBM Standard fällbord 
Bordsskiva med Polar White laminat, 120x45 cm. Svartmålad ram.

RBM Ana
Polypropylen skal i Charcoal. Ben i grå färg.

BORD

STOL

Möten och  
Konferens
Att delta i stora event eller 
konferenser är inspirerande. Det 
ger nya professionella perspektiv 
och sociala kontakter. Miljön spelar 
stor roll för hela upplevelsen. Den 
behöver vara flexibel, tilltalande 
och passa ett stort antal personer. 



RBM Standard fällbord
Bordsskiva i Polar White laminat, 180x80 cm. Kromad ram. 

RBM Ana
Polypropylen skal i Charcoal. Ben i grå färg.

BORD
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RBM

Standard fällbord
Om du letar efter ett bord som passar stora 

tillfällen är detta bord det perfekta valet. Med 

dess nätta design och praktiska detaljer blir 

den perfekt för möten, konferens och matsal. 

RBM Standard fällbord kommer i många olika 

former och storlekar vilket gör den enkel och 

flexibel att skapa den perfekta miljön till ditt 

event. Detta bord kan enkelt fällas ihop och 

transporteras och tar liten plats att förvara. 



RBM Ultima
Bordsskiva i Polar White laminat. Svartmålad ram.

RBM Noor 6050
Polypropylen skal i Clay. 4 ben i Steelgrey. 

BORD
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RBM Ultima
Bordsskiva med Polar White laminat. Svartmålad ram.

RBM Noor 6050
Polypropylen skal i Graphite och Poppy. 4 ben i färgen Steelgrey.

BORD
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RBM

Ultima fällbord
RBM Ultima fällbord är det stilrena och praktiska 

valet för alla mötesrum eller konferenser. Den 

är flexibel och kommer i många storlekar. Kan 

enkelt fällas ihop, transporteras och lagras med 

minimal plats. Den enkla designen är lätt att 

gilla och lyfter alla miljöer. Det är verkligen det 

ultimata fällbordet.  



RBM Ultima
Bordsskiva med Polar White laminat. Ram i krom.

RBM Noor 6050
Polypropylen skal i Graphite, Sky, Vanilla, Clay och Straw. 

4 ben i Steelgrey.

BORD
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Scandinavian Business Seating äger varumärkena HÅG, RH och RBM, och är

marknadsledande i Skandinavien inom design och tillverkning av sittmöbler för

kontorsmiljöer i den privata och offentliga sektorn. Alla medarbetare arbetar

tillsammans för att uppfylla företagets vision – att göra världen till en bättre

plats att sitta på.

 

Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo och produktionsan-

läggningar i norska Røros och svenska Nässjö. Dessutom har företaget

säljbolag i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, UK, Frankrike, Singapore,

Schweiz, Kina, Hongkong och Australien.

Scandinavian Business Seating

Box 17198

104 62 Stockholm, Sweden

Tel: +46 380 55 5380

Epost: info-se@sbseating.com

www.sbseating.com
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