
Bringing life to rooms

RBM Noor Funktionsstol
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 hjul är det perfekta valet för dom som 
håller ett högt tempo, till den kreativa arbetsplatsen 
och till dom som har behov för att förflytta på sig. 
Den passar för energifyllda arbetsplatser såsom 

kontor, projektrum. Detta är en Skandinavisk 
stol som gör din arbetsdag lättare.  

Designad av Form Us With Love, 
StokkeAustad och Grønlund Design

Fotkryss färg 

Snow (E)

Black (S)

Polished Aluminium (E)

Skalfärger

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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Modell

6070 RBM Noor polypropylenstol på svartmålad sitsmekanism. 
Fotkryss i svart aluminium (standard) 

6075 RBM Noor sitsskal i 3D faneér på svartmålad  
sitsmekanism. EK, mörkbetsad ek. Fotkyrss i svart  
aluminium. (standard) 

Klädsel finns till sits (S), sits och rygg (SB) för modellerna 6070 
och 6075. Helklädd (F) till 6070

Produktspecifikation

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6.7 mm skal i 3D faneér i olika 
färger

• Vikt: 8 kg (modell 6070), 7.6 kg (modell 6075) 
• Sitsmekanism och fotkryss i svart målad aluminium, som tillval 

finns polerad aluminium eller vitmålad aluminium 
• Standardliftomat 150 mm i svart, vit liftomat finns till det vita 

fotkrysset
• Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA) och Möbelfakta
• GREENGUARD certifierad (modell 6070) 
• Enviromental Product Declaration (EPD)  

Modell 6070: 31.9 kg CO
2
, modell 6075: 25.9 kg CO

2

Tillval

• Mörkbetsad ek i 3D faneér till 6075, 6075S, 6075SB
• Sitsmekanism, liftomat och fotkryss i vit aluminium 
• Bordsupphängning för RBM Noor på RBM Eminentbord

4107 RBM Noor armstöd som matchar underredet, par

125190 Hjul Ø65 mm för mjuka golv, svarta

125182 Glidfötter, 58 mm 

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. 


