
Bringing life to rooms

RBM Ana

RBM Ana er en populær stol, som bruges til 
aulaer, kantiner, møderum og cafeteriaer, med 

stor aktivitet. RBM Ana er stabelbar, nem 
at opstille i rækker, og den har et enkelt og 
ergonomisk design, som fås i en lang række 

farver med skal i polypropylen samt stel i stål.

 Det enkle design i kombination med
det ergonomisk udformede sæde gør

RBM Ana til en klar favorit.

Design af Tias Eckhoff

Skal farver

Poppy (S)

Vanilla (S)

Sea Green (E)

Teal Blue (S)

Misty Grey (S)

Graphite, Recycled PP (S)

Charcoal (S)

Stel farver

Lingon RAL 3000 (E)

Snow RAL 9016 (S)

Sea Green (E)

Teal Blue (S)

Misty Grey (S)

Black RAL 9005 (S)

Metalsilver (S)

Steelgrey (S)
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Model

4340 RBM Ana

4340S RBM Ana, polstret sæde

4340SR RBM Ana, polstret sæde og ryg

Produkt specifikation

• Polypropylen (PP) skal i forskellige farver  
Graphite farve i genanvendt polypropylen 

• 4 ben rørformet stålstel (19 x 1,5 mm) i forskellige farver 
• Vægt: 3,7 kg (model 4340) 
• Stabelbar op til 12 stole uden polstring (højde: 1,83 m)  

og 10 stole med polstring (højde: 1,65 m) 
• Stole kan rækkekobles (tilvalg) 
• Bordophæng til RBM Ana er mulig på RBM Eminent-bord 

(tilvalg) 
• Testet i henhold til EN 16139, EN 1729 og Möbelfakta (Sverige) 
• Miljødeklaration (EPD) 
• GREENGUARD Gold certificeret 
• Environmental Product Declaration (EPD)  

Model 4340: 13,9 kg CO
2
-eq Grafitfarve, 

16,1 kg CO
2
-eq andre farver

Tilvalg

• Skriveplade 12 mm bøg eller birk finér, højre eller venstre 
• Rækkekobling, påsvejset 
• Rækkekobling, sort, løs aftagelig 
• Filtglider
• Stolevogn til skalstol 

S=Standard Kollektion (levering fra fabrik inden 15 arbejdsdage) 
E=Extended Kollektion (levering fra fabrik inden 30 arbejdsdage) 

Se RBM prislisten for flere detaljer


