RBM Noor

Designed for love
at first sight
I 2013 lancerede Scandinavian Business Seating
RBM Noor serien, et bredt og alsidigt sortiment
af farverige stole, der nemt kan kombineres og
som bringer liv til ethvert rum eller miljø.

StokkeAustad

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.

Form Us With Love

RBM Noor er et resultat af et innovativt designsamarbejde mellem designerne: Form Us With Love
fra Sverige, StokkeAustad fra Norge, Susanne
Grønlund / Grønlund Design fra Danmark og
designteamet fra Scandinavian Business Seating.
I 2013 vandt RBM Noor den berømte designpris “Red Dot; Best of the Best”. Det følgende
år modtog RBM Noor ”Award for Design Excellence” af Norsk Designråd, og blev desuden
nomineret til den særlige ”Honors Award for Design Excellence”.

Et prisvindende designkontor i Oslo, Norge, der
skaber værdi gennem sit design via holistiske og
rentable løsninger.

Designstudiet Form Us With Love opererer fra
Stockholm, Sverige. Styret af en stærk tro på, at
holistisk designtænkning er vejen fremad. I 2012
blev FUWL omtalt af Fast Company som en af
verdens 50 mest indflydelsesrige designere.

Susanne Grønlund/Grønlund Design
Susanne Grønlund er en anerkendt og pris
vindende dansk designer, forankret i den skandinaviske designtradition og med en lang erfaring
inden for nyt produktdesign og udvikling indenfor
forskellige produktsegmenter.

RBM Noor
RBM produkter bringer god energi
til din indretning med et nyt og
inspirerende skandinavisk design,
der skaber et imødekommende
udtryk og positivt humør.

RBM’s mange flotter farver tilfører
liv til ethvert rum. De mange
muligheder giver dig stor frihed til
at finde dit helt eget udtryk.

RBM Noor farver

Poppy

Vanilla

Straw

Rose

Forest

Misty Grey

Clay

Graphite

Coral

Sky

Sea Green

Teal Blue

Oak

Dark stained
Oak

Se mulighed for stelfarver i RBM prislisten eller på vores hjemmeside www.rbmfurniture.dk
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• 6,8 mm PP og 6,7 mm 3D finérskal
• Vægt: 5.1 kg model 6080, 4.7 kg model
6085
• Sæderamme i sort aluminum (standard)
• Træben: Natur- eller mørkbejdset ash
• Testet iht. EN 16139 niveau 1, GS
• Environmental Product Declaration (EPD)

6,8 mm PP og 6,7 mm 3D finérskal
Vægt: 5.2 kg model 6050, 4.8 kg model 6055
16x2 mm ben
Stabelbar med op til 10 stole, med/uden polster
Testet iht. EN 16139 og Möbelfakta (Sverige)
Environmental Product Declaration (EPD)
GREENGUARD (RBM Noor 6050)
Armlæn fås som tilvalg

•
•
•
•

6,8 mm PP og 6,7 mm 3D finérskal
Vægt: 6.6 kg model 6060, 6.2 kg model 6065
12 mm stål sledgebase
Stabelbar med op til 10 stole, med/uden polster
Stoleophæng til RBM Noor 6060/6065,
se RBM Eminent
Testet iht. EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)
Environmental Product Declaration (EPD)
GREENGUARD (RBM Noor 6060)
Armlæn fås som tilvalg

6,8 mm PP og 6,7 mm 3D finérskal
Vægt: 8.5 kg model 6070, 8.1 kg model 6075
Standard B gaslift (sort)
Sædebeslag og fodkryds i sort (standard)
Testet iht. EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)
Environmental Product Declaration (EPD)
GREENGUARD (RBM Noor 6070)
Armlæn fås som tilvalg

Se tekstiler og tilvalgsmuligheder i RBM prislisten eller på vores hjemmeside www.rbmfurniture.dk

“Den eneste tænkelige måde,
vi kunne hæve overliggeren på,
var at øge højden”

540

63 centimeter over gulvet er vores hemmelighed.
Det er en perfekt højde til dit møde og en perfekt
måde at holde samtalen i gang.
RBM Noor Up giver dig god komfort, når du sidder ved et 90 cm højt bord med gode venner eller kollegaer. Det ergonomiske og sociale mødeområde er komplet.
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564

6090/6095:
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6,8 mm PP og 6,7 mm 3D finérskal
Vægt: 7.7 kg model 6090, 7.3 kg model 6095
Sædehøjde 63 cm
12 mm stål sledgebase
Stabelbar med op til 5 stole,
med/uden polster
• Testet iht. EN 16139
• Environmental Product Declaration (EPD)
• GREENGUARD (RBM Noor 6090)

Flokk A/S
Pakhus 48
Sundkaj 9, 2. sal
DK-2150 Nordhavn
Tel: +45 99 50 55 00
E-mail: info-dk@flokk.com
flokk.com

