RBM u-Connect
Bordplade farver
Polar White (S)
Dusty Jade (E)
Grotto (E)
Hunter Green (E)
Sarum Grey (E)
Folkstone (S)
Diamond Black (E)
Oak Natural (E)
Birch (E)
Beech melamine (S)

Moderne design og funktionalitet.
RBM u-Connect har en arkitektonisk kvalitet,
der kan vitalisere det kreative reklamebureau
samt det mobile kontor eller mødelokalet. Det
er et fleksibelt, let og ”let at bruge” bord.
RBM u-Connect har hjul og kan let stables sammen
og flyttes rundt i lokalet til opbevaring. Hjulene på
stellet gør det muligt hurtigt at ændre på bordenes
opstilling, mens foldemekanismen muliggør, at
bordene kan stables sammen pænt side om side.
Design af Acer Design

Stel farver
Snow (S)
Misty Grey (S)
Steelgrey (S)
Black (S)
Polished aluminium (E)

Bringing life to rooms

Model

Størrelse

Afstand
mellem bordben

Vægt

Rektangulære borde
3490-54

120 x 60 cm (S)

103 cm

18.5 kg (lam)

3490-39

120 x 70 cm (S)

103 cm

21.6 kg (lam)

3490-27

120 x 80 cm (S)

103 cm

22.6 kg (lam)

3490-52

140 x 60 cm (S)

123 cm

21.0 kg (lam)

3490-38

140 x 70 cm (S)

123 cm

23.2 kg (lam)

3490-25

140 x 80 cm (S)

123 cm

25.4 kg (lam)

3490-37

160 x 70 cm (S)

143 cm

26.1 kg (lam)

3490-24

160 x 80 cm (S)

143 cm

28.7 kg (lam)

3490-36

180 x 70 cm (S)

163 cm

28.7 kg (lam)

3490-22

180 x 80 cm (S)

163 cm

31.6 kg (lam)

Produkt specifikation
• Foldebord på hjul (Ø65 mm). Kan køres sammen, når de er opstillet i lodret
position. Bordpladen kan tippes langs sin lange akse og forankres med et
beslag i opretstående position
• Højde 73,5 cm (RBM e- og u-Connect)
• Højde RBM e-connect foldebord ved sammenfoldet : 84 mm
(med 22 mm bordplade)
• Bordben i aluminium i forskellige farver. Poleret aluminium er tilvalg
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant. Du kan
vælge mellem sort, hvidt eller gråt kantbånd til enhver bordplade inden for vores
sortiment uden ekstra beregning
• Bordplade i laminat (24 mm), melamin (22 mm), eller letvægts laminat (20 mm)
• Testet i henhold til EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)
Tilvalg
• Bordplader er også tilgængelige i MDF, med faset kanter på 20˚ og med en 10
mm sort ABS kant
• Bordben i poleret aluminium
115000338008

Koblingsbeslag, højre

115000338009

Koblingsbeslag, venstre

105000348010

Kabelholder, sort plast

S=Standard Kollektion (levering fra fabrik inden 20 arbejdsdage).
Gælder kun når både bordplade og stel er i standardudførelse (S)
E=Extended Kollektion (levering fra fabrik inden 30 arbejdsdage).
Gælder når en eller flere af de valgte komponenter er fra Extended sortiment (E)
Se RBM prislisten for flere detaljer

flokk.com

