RBM Bella
Skal farver
Oak (S)
Beech (S)
Graphite (Dark stained beech) (E)
Birch (S)
White CPL (S)
Grey CPL (E)
Stel farver
Snow (White) (E)

RBM Bella er en ren fornøjelse at sidde i og er en
stol, der er skabt til at mingle. Den er derfor perfekt
til livlige sociale omgivelser som f.eks. møderum,
konferencesale eller kantiner. Den høje moderat svungne
ryg giver god ergonomisk støtte, og du kan vælge
mellem laminat, finér eller bejdset finér i flere farver.
Design af Tias Eckhoff

Black (S)
Metalsilver (S)
Steelgrey (S)

Bringing life to rooms

950 mm

942 mm
450 mm
550 mm

520 mm

540 mm

Model
4445

RBM Bella uden polster

4445S

RBM Bella med polstret sæde

4445O

RBM Bella med polstret overside

4446

RBM Bella uden polster, armlæn

4446S

RBM Bella med polstret sæde, armlæn

4446O

RBM Bella med polstret overside, armlæn

Produkt specifikation
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mm finér eller laminat (CPL) skal, i forskellige farver
4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) i forskellige farver
Vægt: 5 kg model 4445, 6,4 kg model 4446
Stabelbar op til 6 stole med / uden polstring
(Kan efterlade mærker på polstring efter lange perioder)
Stole kan rækkekobles (tilvalg)
Armlænstoppe i massiv bøg, birk, eg eller hvidmalet er tilvalg
Testet i henhold til EN 16139 og Möbelfakta (Sverige)
GREENGUARD Gold certificeret

Tilvalg
• Oak finér, birk CPL laminat og bejdset finér
• Oak eller hvidmalet armlænstoppe til model: 4446, 4446S,
4446O
449900000 Ophæng (ophænges i armlænene, 2 stk.)
99000004 Rækkekobling forkromet, påsvejset
RS092089 Filtglider Ø24 mm, pr. stk. (bagben)
RS092093 Filtglider Ø18 mm, pr. stk. (forben)
149285

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

flokk.com

