RBM Noor 4-leg
Skal farve

Stel farve

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 er en moderne klassiker af møde-,
konference- og kantinestole med stærk skandinavisk
identitet og design med høj ergonomisk komfort, der
giver vitalitet til arbejdspladsen og sociale områder.
RBM Noor med 4 ben er slank og let. Polypropylenskallen
fås i en lang række forskellige farver, som kan kombineres
på kryds og tværs med runde ben i stål i forskellige
farver. Armlæn er valgfri. RBM Noor 4-leg er nem at
stable og passer perfekt til de fleste spiseområder,
møderum eller studiemiljøer samt i hjemmet.
Design af Form Us With Love,
StokkeAustad og Grønlund Design

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

Oak (S)
Dark stained Oak (S)

Bringing life to rooms

835
439
490

543

Model
6050

RBM Noor polypropylen stol på 4 ben i rørformet stål

6055

RBM Noor 3D finérstol på 4 ben med ben i rørformet stål
Eg samt mørkbejdset eg

Polstring er muligt på sæde (S) og sæde / ryg (SB) til model 6050
og 6055. Fuldt polstret (F) kun til model 6050.
Produktspecifikation
• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D-finérskal,
i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) i forskellige farver
• Vægt: 5,2 kg (model 6050), 4,8 kg (model 6055)
• Stabelbar op til 10 stole (ikke polstrede modeller)
• Testet i henhold til EN 16139, EN 1729 (model 6050)
og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD certificeret (model 6050)
Tilvalg
• Mørkbejdset 3D finérskal til model: 6055, 6055S, 6055SB
• Stoleophæng til RBM Noor på RBM Eminent borde
4107

RBM Noor armlæn, sæt (matcher stelfarven)

99000005 Rækkekobling
31049-02 Filtglidere (4 stk.), grå
31049-01

Filtglidere (4 stk.), sort

149201

Transportvogn for op til 10 stole

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

