
Bringing life to rooms

RBM Noor Up
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) 

Färger på ben

Lingon (E)

Snow (S)

Canola (E)

Rose (E)

Aqua (E)

Sea Green (S)

Teal Blue (S)

Forest (E)

Misty Grey (E)

Black (S)

Metalsilver (S)

Steelgrey (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 Up står rak och stolt. Den är perfekt till 
caféet, frukostbaren eller vilken annan livfull social 

plats där atomosfären är livfull. Detta är Skandinavisk 
design med stora ambitioner som uppmuntrar 
dig att samtala över något att dricka eller äta.

Designad av Form Us With Love, 
StokkeAustad och Grønlund Design 
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Modell

6090 RBM Noor Up polypropylenstol på medium-höga 
stålben i medar

6095 RBM Noor Up i 3D faneér stol på medium-höga  
stålsmedar. Ek eller mörkbetsad ek

Klädsel finns på sits (S), sits/rygg (SB) på modellerna 6090 och 
6095. Helklädd (F) för 6090.

Produktspecifikation

• 6-8 mm polypropylenskal (PP) eller 6,7 mm 3D faneérskal. 
• Vikt: 7.7 kg modell 6090, 7.2 kg modell 6095
• 12 mm medium-högt stålunderrede i medar
• Stapelbar upp till 5 stolar
• Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA)  

och Möbelfakta (Sverige)
• GREENGUARD (modell 6090) 
• Environmental Product Declaration (EPD) 

Modell 6090: 22.9 kg CO2, modell 6095: 16.9 kg CO2

Tillbehör

• Mörkbetsad ekskal i 3D faneér för modellerna  
6095, 6095S, 6095SB

4107 Noor armstöd i matchande färg till underredet, par 

125183 Glidfötter

S = standardkollektion (fäger/ tyger) leveranstid  
från fabrik inom 15 arbetsdaga
E = extendedkollektionen (färger/tyger) leveranstid  
från fabrik inom 30 arbetsdagar

Se RBM prislistan för mer info. 


