RBM Eminent
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)

Stel farver
Black (S)
Snow (S)

RBM Eminent er praktisk at have til
rådighed og kan nemt sættes sammen
til et længere bord eller arrangeres, så
det passer til andre bordopstillinger.
Det enkle og robuste design betyder, at
dette praktiske bord kan holde til alle slags
dagligdags opgaver – hvad enten det bruges
i kantiner, på skoler eller på institutioner osv.
RBM Eminent fås med en række forskellige
rektangulære bordformer og i forskellige
størrelser, og både ben og bordplade
fås i mange forskellige farver.
RBM Eminent er vidunderlig alsidig.

Misty Grey (E)
AluSilver (E)
Chrome (E)

Bringing life to rooms

Model

Størrelse

Afstand
Vægt
mellem bordben

Rektangulære borde
4590-30

80 x 80 cm (E)

64 cm

18.7 kg (lam)

4590-54

120 x 60 cm (S)

104 cm

20.4 kg (lam)

4590-27

120 x 80 cm (S)

104 cm

24.2 kg (lam)

4590-52

140 x 60 cm (E)

124 cm

23.0 kg (lam)

4590-38

140 x 70 cm (S)

124 cm

25.2 kg (lam)

4590-25

140 x 80 cm (S)

124 cm

27.3 kg (lam)

4590-24

160 x 80 cm (S)

144 cm

29.8 kg (lam)

4590-22

180 x 80 cm (S)

164 cm

33.2 kg (lam)

Runde borde
4592-30

Ø 120 cm (E)

60 cm

4592-50

Ø 160 cm (E)

91 cm

Trapez-formet bord
4593-15

140 x 70 x 70 x 70,
dybde 60 cm (E)

116/53/60 cm

Produkt specifikation
•
•
•
•
•

Rørformede bordben i stål (Ø38 mm) og ramme i forskellige farver
Højde ca. 73,5 cm. med justeringsskruer på benene
Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant
Bordplade: I laminat (24 mm) eller melamin (22 mm)
Testet i henhold til EN 12521

Tilvalg
• Bordophængsbeslag til rektangulære borde fås til følgende RBM stole:
RBM Ana, Ballet (uden armlæn), Ballet Medium,
Low-back Bella og Noor (ikke 6080/85)
• Hjul til RBM Eminent 2 stk. og 4 stk. (låsbare)
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

