
Bringing life to rooms

RBM Bella

RBM Bella är en ren njutning. En stol som lyfter 
inredningen på ett företag, koferensanläggning eller 

matsal. Med sina rena linjer fungerar den både för 
dom kreativa miljöerna såsom dom mer klassiska. 

Den höga och lätt kurvade ryggen ger 
en god ergonomisk support. 

RBM Bella finns i flera olika färger av 
laminat, fanér och betsad fanér. 

Designad av Tias Eckhoff 

Skalfärg 

Oak (S)

Beech (S)

Graphite (Dark stained beech) (E)

Birch (S)

White CPL (S)

Grey CPL (E)

Benfärger 

Snow (White) (E)

Black (S)

Metalsilver (S)

Steelgrey (S)
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Modell

4445 RBM Bella utan klädsel

4445S RBM Bella med klädd sits 

4445O RBM Bella med klädd insida 

4446 RBM Bella med armstöd utan klädsel 

4446S RBM Bella med armstöd och klädd sits

4446O RBM Bella med armstöd och klädd insida  

Produktspecifikation 

• 10 mm stolsskal i formad faner eller CPL i olika färger 
• Underrede med 16x2 mm stålrörsben i olika färger 
• Vikt: 5.0 kg modell 4445, 6,4 kg modell 4446
• Kopplingsbar med kopplingsbeslag 
• Armstödstop på modell 4446 i solid björk eller bok. EK eller 

vitmålad finns som tillval. 
• Stapelbar upp till 6 stolar med/ utan klädsel
• (kan lämna märken på klädseln efter en längre period) 
• Testad enligt EN 16139
• GREENGUARD Gold Certifierad 

Tillval

• Ek, bok eller betsad fanér eller CPL laminat
• Ek eller vitmålade armstödstoppar på 4446, 4446S, 4446O

449900000Armstödsknoppar i gummi för bordsupphängning 

99000004 Kopplingsbeslag, svetsad 

RS092089 Glidfötter , Ø24 mm, bak, (per par) 

RS092093 Glidfötter , Ø18 mm, fram, (per par) 

149285 Stolsvagn 

S = standard kollektionen (färg/tyg) leveranstid 
från fabrik inom 15 arbetsdagar 
E = extended kollektionen (färg/tyg) leveranstid 
från fabrik inom 30 arbetsdagar

Se RBM prislista för mer information. 


