RBM Noor Wooden legs
Skalfärger

Färg på underredes ram

Poppy (E)

Black painted aluminium (S)

Vanilla (S)

Polished Aluminium (E)

Straw (E)
Rose (E)

Benfärger

Coral (E)

White stained Ash (E)

Sky (E)

Stained Ash (S)

Sea Green (S)

Dark stained Ash (E)

Teal Blue (S)
Forest (E)
Misty Grey (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 träben har en känsla av stil som
passar perfekt till ett avslappnat socialt område
såsom gallerier, high-end matplatser,hemma
etc. Genom att slå ihop modern Skandinavisk
design med traditionellt hantverk blir denna
vackra stol bara bättre med åren.
Designad av Form Us With Love, StokkeAustad,
Grønlund Design och Flokk design team.

Clay (S)
Graphite (S)

Oak (S)
Dark stained Oak (E)

Bringing life to rooms

832 mm
439 mm
480 mm

490 mm

Modell
6080

RBM Noor polypropylenstol med träben i naturlig betsad,
vit- eller mörkbetsad ask. Sitsram i svartmålad aluminium
är standard.

6085

RBM Noor med 3D fanerskal med träben. Sitsram i
svartmålad aluminium som standard. Ek, mörkbetsad Ek.

Klädsel finns på sits (S), sits/rygg (SB) på modellerna 6080
och 6085. Helklädd (F) på 6080 i utvalda tyger.
Produktspecifikation
• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6.7 mm fanérskal
• Vikt: 5.4 kg modell 6080, 4.6 kg modell 6085
• Sitsram i svartmålad aluminium som standard (polerad
aluminium som tillval)
• Träben: naturlig betsad ask (vit- eller mörkbetsad ask som
tillval)
• Ej stapelbar
• Tested enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA) och Möbelfakta
• GREENGUARD Gold certifierad
• Environmental Product Declaration (EPD)
Modell 6080: 16.7 kg CO2, modell 6085: 10.7 kg CO2
Tillval
• 3D fanérskal i mörkbetsad ek till: 6085, 6085S, 6085SB
• Sitsram i polerad aluminium
• Vita eller mörkbetsade träben
31051-01

Glidfötter, svart

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.

flokk.com

