RBM Eminent
Laminatfärger på bordsskiva
Polar White (S)
Dusty Jade (E)
Grotto (E)
Hunter Green (E)

RBM Eminent är bra att ha till hands och kan
enkelt kopplas ihop med varandra för att skapa
en längre yta eller arrangera på valfritt sätt.

Sarum Grey (E)
Folkstone (S)
Diamond Black (E)
Oak Natural (E)
Birch (E)
Beech melamine (S)

Dess rena och enkla design gör att denna
trogna arbetshäst kan klara av alla möjliga
uppgifter såsom bland annat till matsalar
och skola. Det finns många olika former
och storlekar att välja mellan. Man kan
även välja mellan många olika färger på
ben och bordsskivor. RBM Eminent är
nämligen en ypperlig multitasker.

Färg på bordsunderrede
Black (S)
Snow (S)
Misty Grey (E)
AluSilver (E)
Chrome (E)

Bringing life to rooms

Modell

Storlek

Distans mellan
Vikt
benen

Rektangulära bord
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)

4592-30

Ø 120 cm (E)

60 cm

4592-50

Ø 160 cm (E)

91 cm

Runda bord

Trapetz bord
4593-15

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

116/53/60 cm

Produktspecifkikation
•
•
•
•
•

Stålrörsben (Ø38 mm) och underrede i olika färger
Höjd ca: 73,5 cm. Ställskruvar på benen för justering.
Bordsskiva: spånskiva med laminattopp (24 mm) eller malamin bok (22 mm)
Bordsskiva finna i olika former och färger med matchande kantband
Testad enligt EN 12521

Tillval
• Bordsupphängning för rektangulära bord finns för RBM Ana, RBM Ballet
(ej med armstöd), RBM Ballet Medium, RBM Low-back Bella och RBM Noor
(ej 6080/85)
• Hjul för RBM Eminent 2 st och 4 st (låsbara)
S = standard kollektionen - leveranstid från fabrik inom 15 arbetsdagar
E = extended kollektionen - leveranstid från fabrik inom 27 arbetsdagar
Se RBM prislista för mer info

flokk.com

