
Bringing life to rooms

RBM Noor Footbase
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 fodkryds er et godt valg til dem, der trives 
på en kreativ arbejdsplads, hvor tempoet er højt, så der er 
brug for mere mobilitet. Stolen har et femgrenet fodkryds 

med hjul, og siddehøjden kan indstilles. Polypropylenskallen 
fås i en lang række forskellige farver, som kan kombineres på 

kryds og tværs med forskellige sædebetræk og fodkrydsfarver 
i aluminium. Stolen passer perfekt ind i miljøer som åbne 
kontorlandskaber, projekt- eller møderum eller i hjemmet. 

Design af Form Us With Love,  
StokkeAustad og Grønlund Design

Stel farver

Snow (E)

Black (S)

Polished Aluminium (E)

Skal farver

Poppy (E)

Vanilla (S)

Straw (E)

Rose (E)

Coral (E)

Sky (E)

Sea Green (S)

Teal Blue (S)

Forest (E)

Misty Grey (S)

Clay (S)

Graphite (S)

Oak (S)

Dark stained Oak (E) 
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Model

6070 RBM Noor polypropylen stol med sortlakeret sæde- 
mekanisme. Fodkryds i sortlakeret aluminium (standard)

6075 RBM Noor 3D finérstol på sortlakeret sædemekanisme. 
Eg samt mørkbejdset eg. 
Fodkryds i sortlakeret aluminium (standard)

Polstring er muligt på sæde (S) og sæde / ryg (SB) til model 6070 
og 6075. Fuldt polstret (F) kun til model 6070.

Produkt specifikation

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6.7 mm 3D finérskal, 
 i forskellige farver 

• Sædemekanisme og fodkryds i sortlakeret aluminium, poleret 
aluminium eller hvidlakeret aluminium er tilvalg 

• Standard gaslift 150 mm sort malet, hvidlakeret gaslift  
til hvidt fodkryds er tilvalg 

• Vægt: 8 kg (model 6070), 7.6 kg (model 6075) 
• Testet i henhold til EN 16139, GS, BIFMA (USA) og Möbelfakta 

(Sverige) 
• GREENGUARD certificeret (model 6070) 
• Miljødeklaration (EPD)  

Model 6070: 31.9 kg CO
2
, model 6075: 25.9 kg CO

2

Tilvalg

• Mørkbejdset 3D finérskal til model: 6075, 6075S, 6075SB
• Sædemekanisme, gaslift og fodkryds i hvidlakeret aluminium
• Bordophæng til RBM Noor på RBM Eminent bord

4107 RBM Noor armlæn, sæt (matcher stelfarven)

125190 Hjul Ø65mm til bløde gulve, sort

125182 Glidere, 58 mm 

S=Standard Kollektion (levering fra fabrik inden 15 arbejdsdage) 
E=Extended Kollektion (levering fra fabrik inden 30 arbejdsdage) 

Se RBM prislisten for flere detaljer


