RBM Borde

Borde til
ethvert behov
Vores bordserier dækker ethvert behov til
arbejdspladsen, loungen, kantinen eller
møderummet. Vi skaber borde, der er
funktionelle, med et design der liver op i
ethvert lokale. Vores borde er kendetegnet
ved deres sofistikerede design, smarte
løsninger og robuste kvalitet. RBM borde er
fremstillet med bæredygtighed i tankerne
med minimal påvirkning af miljøet.

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordplade i eg finér. Mørkbejdset træben i eg.

STOL

RBM Noor 6080F
Fuldpolstret i Febric Twill Graphit. Sæderamme
i poleret aluminium. Mørkbejdset træben.

Om os
RBM er ejet af Scandinavian Business Seating
og har historie med rod i dansk designtradition.
Vi stræber efter at overgå vores kunders
forventninger, når det kommer til kvalitet, form og
funktionalitet. Derfor opfylder RBM bordene også
de højeste kvalitetscertificeringer med holdbarhed
i mange år fremover.

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordplade i hvid laminat. Mørkbejdset træben i eg.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Vanilla. Sæderamme i poleret aluminium.
Mørkbejdset træben.

Kreative områder
Mennesker er kreative. Vi trives,
når vi får lov at udtrykke os kreativt,
om vi gør det alene eller sammen
med andre. Et miljø der er fleksibelt
og giver os frihed, er det perfekte
rum til at skabe uendelige kreative
muligheder.

RBM

u-Connect
Kan du forestille dig et bord, der kan foldes,
stables og let køres væk når det ikke bruges? Et
bord der let og nemt transporteres ved hjælp
af hjul på stellet? RBM u-Connect har alle disse
egenskaber og mere til. Bordet er både praktisk,
funktionelt og har et moderne design, der er let
at elske.

BORD

RBM u-Connect
Bordplade i hvid laminat og sort ABS kant, 160x70 cm. Sort lakeret stel.

RBM Noor 6070
STOL

Polypropylenskal i Clay. Fodkryds i sort lakeret aluminium.

RBM

Allround
RBM Allround er et alsidigt bord, der fungerer i
de fleste arbejdsmiljøer, om det er i mødeområder
eller projektrum på eksempelvis skoler. Designet
er elegant og enkelt, men langt fra kedeligt. Med
flere størrelser, former og funktioner, er det en
stjerne i sin klasse.

BORD

RBM Allround
Bordplade i hvid laminat, 180x90 cm.
Faset sort ABS kant. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Sky. Sæderamme i poleret aluminium.
Mørkbejdset træben.

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Graphite. 4-leg stel i metalsilver.

BORD

RBM Eminent
Bordplade i hvid laminat. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Sky. Sledgaebase stel i Steelgrey.

Læring
At udvide vores horisont og lære
nye ting, kan være en af de mest
givende ting i livet. Læring udvikler
os som mennesker. Skoler og andre
institutioner skal være forberedt på
at skabe arbejdsmiljøer, der kan tåle
mange års daglig slidtage. Det skal
være både funktionelt og holdbart,
så mennesket i læringsmiljøet kan
koncentrere sig fuldt ud.

RBM

Eminent
RBM Eminent er et holdbart
kvalitetsbord, udviklet til at tackle alle
former for hverdagsaktiviteter, i skoler,
institutioner, konferencerum eller aulaer.
Flere borde i forskellige størrelser kan
let sættes sammen til et langbord ved
hjælp af koblingsbeslag. Funktionelt
og praktisk.

BORD

RBM Eminent
Bordplade i grå laminat F7928 og sort ABS kant.
Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Clay. 4- leg stel i Steelgrey.

BORD

RBM Eminent
Bordplade i hvid laminat. Sort ABS kant.
Sort lakeret stel.

STOL

RBM Ballet Medium funktionsstol
Sort polyuretan skal. Fodkryds i sort formstøbt nylon.

BORD

RBM u-Connect
Bordplade i hvid laminat, 160 x70 cm.
Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Vanilla/Sky. Sledgaebase stel i Snow/Steelgrey.

RBM 615
Polstret i sort Fame 60999. Fodkryds i sort formstøbt nylon.

RBM u-Connect kan
transformere alle rum
på et splitsekund

BORD

RBM Eminent
Bordplade i hvid laminat, 160x80 cm. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Sky. Sledgaebase stel i Steelgrey.

Middag
Når vi samles omkring et bord for
at spise, deler vi meget mere end
et måltid. Vi deler tanker, ideer,
meninger og brudstykker af vores
hverdag uanset om det er hjemme,
på en café eller i kantinen. Et sådant
rum skal være indbydende og
naturligt bringe folk i tættere
samhørighed.

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordpladei hvid laminat. Mørkbejdset træben i eg.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Vanilla. Sæderamme i poleret aluminium.
Mørkbejdset træben.

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordplade i hvid laminat. Natur træben i eg.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Vanilla. Sæderamme i poleret aluminium.
Natur træben.

RBM

Twisted Little Star
RBM Twisted Little Star kan vække ethvert rum
til live med sit legende og unikke design. Det
er lige så velegnet hjemme, som i loungen,
kantinen, biblioteket eller møderummet. Det
innovative design giver mulighed for at sætte
flere borde sammen som et puslespil, for at
skabe en større enhed. RBM Twisted Little Star
er udviklet for at bringe folk tættere sammen.

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordplade i eg finér. Natur træben i eg.

STOL

RBM Low-back Bella
Graphite skal, oversidepolstret i Remix 2 163.
Stel i alulak, RAL 9006.

RBM Twisted Little Star
er et sjovt og inspirerende
bord der bringer glæde til
ethvert rum.

BORD

RBM Allround
Rund bordplade i hvid laminat, Ø 120 cm. Sort lakeret
4-grenet stel.

Uformelle
møder
Nogen gange har vi brug for små
pauser i vores hverdag, hvor vi snakker lidt med vores kolleger. En pause
hvor vi genoplader batterierne og
lader alt andet vente. De rum, der
indbyder til disse øjeblikke er helt
uvurderlige på hospitaler, kontorer
og skoler.

STOL

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Vanilla. Sledgaebase stel i Steelgrey.

BORD

Rund bordpladei hvid laminat, Ø 120 cm.

RBM

Allround
RBM Allround har et ærligt og enkelt design,
der er let at holde af. Med sine mange størrelser
og former er der et bord til ethvert rum. Derfor
fungerer bordet lige godt om det er i dit
orangeri derhjemme eller i lounge områder.

RBM Allround
Hvid lakeret 4-grenet stel.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Vanilla. Sæderamme i poleret
aluminium. Natur træben.

Indret med inspirerende
kombinationer

BORD

RBM Twisted Little Star
Bordplade i hvid laminat. Natur træben i eg.

STOL

RBM Noor 6080
Polypropylenskal i Clay. Polstring i GU Setesdal SSD125.
Natur træben.

RBM Noor 6085
Natur 3D skal i eg. Polstring i GU Setesdal SSD125.

Natur træben.

Møder og
konferencer
At deltage i et stort arrangement
eller på en konference er
inspirerende. Det tilfører nye
faglige perspektiver og sociale
forbindelser. Miljøet spiller en
central rolle i denne oplevelse.
Det skal være meget fleksibelt,
behageligt og imødekommende,
for at rumme mange mennesker.

BORD

RBM Standard klapbord
Bordplade i hvid laminat, 120 x45 cm. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Ana
Polypropylenskal i Antracit. Stel i Grå alu.

RBM

Standard klapbord
Hvis du leder efter et bord til store forsamlinger,
er RBM Standard klapbordet det perfekte valg.
Med sit stilfulde design og praktiske funktioner
er det ideelt til møder, konferencer og kantiner.
RBM Standard klapbordet fås i forskellige
størrelser og former, der gør det nemt og
fleksibelt at skabe det helt rigtige rum til dit
arrangement. Bordet er let at klappe sammen
og kræver ikke stor opbevaringsplads.

BORD

RBM Standard klapbord
Bordplade i hvid laminat, 180 x80 cm. Krom stel.

STOL

RBM Ana
Polypropylenskal i Antracit. Stel i Grå alu.

BORD

RBM Ultima
Bordplade i hvid laminat. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Clay. 4- leg stel i Steelgrey.

BORD

RBM Ultima
Bordplade i hvid laminat. Sort lakeret stel.

STOL

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Graphite og Poppy. 4 -leg stel i Steelgrey.

RBM

Ultima klapbord
RBM Ultima klapbordet er det stilfulde og
praktiske valg for ethvert møderum eller
konferencerum. Det er fleksibelt og fås i
mange størrelser og kan let foldes sammen,
transporteres og opbevares. Det enkle design
er nemt at elske og højner ethvert rum. Det
er virkelig det ultimative klapbord.

BORD

RBM Ultima
Bordplade i hvid laminat. Krom stel.

STOL

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Graphite, Sky, Vanilla, Clay og Straw.
4 -leg stel i Steelgrey.
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Scandinavian Business Seating ejer varemærkerne HÅG, RH og RBM. Vi er
markedsledende i design og fremstilling af siddeløsninger til brug i private
og offentlige arbejdsmiljøer. I fællesskab arbejder alle medarbejdere for at
realisere virksomhedens vision: at gøre verden til et bedre sted at sidde.
Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produktionsenheder
i Røros, Norge og Nässjö, Sverige. Vores produkter sælges i mere end 40 lande
med egne datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien,
Frankrig, Singapore, Schweiz, Kina, Hong Kong og Australien.

Scandinavian Business Seating A/S
Pakhus 48
Sundkaj 9, 2. sal
DK 2150 Nordhavn
Tel: +45 99 50 55 00
E-mail: info-dk@sbseating.com
www.sbseating.com

