RBM Noor 4-leg
Skalfärger

Färg på underrede

Poppy (S)

Lingon (E)

Vanilla (S)

Snow (E)

Straw (E)

Rose (E)

Rose (E)

Forest (S)

Coral (E)

Misty Grey (E)

Sky (E)

Black (S)

Sea Green (E)

Metalsilver (S)

Teal Blue (E)

Steelgrey (S)

Forest (S)

RBM Noor är en färgstark, flexibel modern klassiker som
tillför liv åt rummet. En kollektion av mötes-, konferens-,
och matsalsstolar med en hög ergonomisk komfort
som ger en vitalitet åt arbetsplatsen och sociala ytor.
RBM Noor på 4 ben är en smidig och lätt stol. Detta gör
den till den mest minimalistiska produkten i Noor serien.
Tidlös Skandinavisk design visar sig i dess enkelhet och
funktionalitet – den perfekta crossover modellen.
En stol som passar in i alla arbets-,
studie- och hemmamiljöer.
Designad av Form Us With Love,
StokkeAustad och Grønlund Design

Misty Grey (S)
Clay (S)
Graphite (S)

Oak (S)
Dark stained Oak (S)

Bringing life to rooms

835
439
490

543

Modell
6050

RBM Noor polypropylen stol på 4 stålrörsben

6055

RBM Noor 3D fanérstol på 4 stålrörsben.
Ek, mörkbetsad ek

Klädsel finns på sitsen (S), sits/ rygg (SB) på modellerna
6050 och 6055. Helklädd (F) på 6050.
Produktspecifikation
• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D
fanérskal i olika färger.
• Vikt: 5.7 kg (modell 6050), 4.7 kg (modell 6055)
• 4 stålrörsben (16x2 mm) i olika färger
• Stapelbar upp till 10 stolar (oklädd), 5 stolar med armstöd
• Testad enligt EN 16139, EN 1729 (modell 6050) och möbelfakta.
• GREENGUARD certifierad (modell 6050)
• Enviromental Product Declaration (EPD)
Tillval
• Mörkbetsat ekskal i 3D fanér: 6055, 6055S, 6055SB
• Bordsuppängning för RBM Noor på RBM Eminentbordet
4107

RBM Noor armstöd som matchar underrede (par)

99000005 RBM Radkoppling
31049-02 Glidfötter, grå
31049-01

Glidfötter, svarta

149201

Stolsvagn för upp till 10 stolar

S = standardkollektionen (färg/tyg) - leveranstid
från fabrik inom 15 arbetsdagar
E = extendedkollektionen (färg/tyg) - leveranstid
från fabrik inom 30 arbetsdagar
Se RBM prislistan för mer info.

flokk.com

