RBM u-Connect
Färger på bordsskiva i laminat
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)

Tidlös design och funktionalitet.
RBM u-Connect har en design som tillför liv
till allt från den kreativa reklambyrån till det
mobila kontoret och monteringsrummet.
Det är flexibelt, lätt och enkelt att använda.
RBM U-Connect är designad för att enkelt
kunna flyttas och förvaras i små utrymmen.
Hjulen gör att dom enkelt kan flyttas för att
skapa olika typer av inredningar för att sedan
fällas ihop och staplas sida vid sida.
Designad av Acer Design.

Färg på underrede
Snow (S)
Misty Grey (S)
Steelgrey (S)
Black (S)
Polished aluminium (E)

Bringing life to rooms

Modell

Storlek

Distans mellan
Vikt
benen

BM u-Connect – Rektangulära bord
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)

Produktspecifikation
• RBM u-Connect är ett smart och fällbart bord på hjul ( 65 mm hjul med
mjuk gummibana och lås) och kan förvaras tillsammans i vertikal position.
Bordsskivan kan tippas längst långsidan.
• Höjd: 73,5 cm (RBM e- och u-Connect)
• Höjd RBM e-Connect ihopfällt: 84 mm (med 22 mm bordsskiva)
• Aluminium bordsben och bordsskivor finns i flera olika färger.
• Kantband med matchande färg på bordsskiva som standard. Du kan välja mellan
svart, vitt eller grått kantband till alla färger på bordsskivor som finns i vårt sortiment utan extra kostnad.
• Bordsskiva i laminat (24mm), Melamin bok (22 mm) eller
laminat med lättviktsskiva (20mm)
• Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta
Tillval
• Bordsskiva finns med MDF skiva, fasad kant på 20 Ø och med ett 10 mm svart,
vitt eller grått kantband.
• Polerade aluminium ben
115000338008

Kopplingsbeslag, höger

115000338009

Kopplingsbeslag, vänster

105000348010

Kabelklips, svart plast

S = standard kollektionen - leveranstid från fabrik inom 20 arbetsdagar
E = extended kollektionen - leveranstid från fabrik inom 27 arbetssdagar
Se RBM prislistan för mer information.

flokk.com

