RBM Standard
Fällbord
Laminatfärg på bordstopp
Polar White (S)
Dusty Jade (E)
Grotto (E)
Hunter Green (E)
Sarum Grey (E)
Folkstone (S)
Diamond Black (E)
Oak Natural (E)
Birch (E)
Beech melamine (S)

RBM Standard fällbord är ett konferensbord som
passar perfekt till alla typer av events - stora som små.
Det är stilrent men effektivt och finns i många
bordsskivor med olika former och storlekar. Bordet är
flexibelt, enkelt att koppla ihop, fälla ihop och stapla
och kräver lite plats att förvaras. En bra transportvagn
gör det enkelt att ställa iordning stora ytor.
Ett utmärkt val för auditorium, matsalar och åhörarsalar.

Färg på underrede
Black RAL 9005 (S)
AluSilver RAL 9006 (S)
Chrome (S)

Bringing life to rooms

Modell

Storlek

Mått mellan
benen

Vikt

Rektangulära bord – T- ram
4680-58

90 x 60 cm (S)
(Exam table)

75 cm

14.3 kg (lam)/11.3 kg (light)

4680-90

120 x 45 cm (S)

103 cm

14.3 kg (lam)/11.3 kg (light)

4680-54

120 x 60 cm (S)

103 cm

17.1 kg (lam)/13.0 kg (light)

4680-39

120 x 70 cm (S)

103 cm

18.9 kg (lam)/15.3 kg (light)

4680-27

120 x 80 cm (S)

103 cm

20.8 kg (lam)/15.4 kg (light)

4680-15

120 x 90 cm (S)

103 cm

22.6 kg (lam)/16.5 kg (light)

4680-52

140 x 60 cm (S)

103 cm

18.9 kg (lam)/14.2 kg (light)

4680-38

140 x 70 cm (S)

103 cm

21.1 kg (lam)/15.6 kg (light)

4680-25

140 x 80 cm (S)

103 cm

23.2 kg (lam)/16.9 kg (light)

4680-24

160 x 80 cm (S)

103 cm

25.7 kg (lam)/18.5 kg (light)

4680-36

180 x 70 cm (E)

103 cm

25.4 kg (lam)/18.3 kg (light)

4680-22

180 x 80 cm (S)

103 cm

28.1 kg (lam)/20.1 kg (light)

4680-10

180 x 90 cm (E)

103 cm

30.9 kg (lam)/21.8 kg (light)

Rektangulära bord – L - ram
4688-90

120 x 45 cm (E)

103 cm

14.3 kg (lam)/11.3 kg (light)

4688-54

120 x 60 cm (E)

103 cm

17.1 kg (lam)/13.0 kg (light)

4688-52

140 x 60 cm (E)

103 cm

18.9 kg (lam)/14.2 kg (light)

1/2 cirkel med fällbar ram
4681-45

Ø 160 cm (E)

74 cm

Produktspecifikation
•
•
•
•
•

Fällbord – 100 mm höjd ihopfälld (med 22 mm bordsskiva)
Stålunderrede i olika färger inkl. ställskruvar på benen
Höjd ca. 74.5 cm
Bordsskivor i olika former och färger med matchande kantband
Bordskiva: spånskiva med laminat (24 mm) eller melamin (22 mm) eller lättviktsskiva med laminat (20 mm)
• Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta
• Environmental Product Declaration (EPD), modell 4680-90 (svarta ben): 22.3kg CO2
Tillval
4698-90

Frontpanel 120 x 45 cm

4699-97

Frontpanel 120 x 30 cm för restaurangbord

4699-98

Frontpanel 120 x 20 cm för restaurangbord

RS091003 Kopplingsbeslag med skruvar
RS092064 RBM Standard fällbord ställskruvar
3211

Transportvagn 125 x 71 cm, (utan styrstång och häckar),
transport av bord (7) stående eller (12) liggande

3212

Transportvagn 200 x 71 cm, (utan styrstång och häckar),
transport av bord (13) stående eller (12) liggande

3213

Styrstång för vagn

3214

Häckar till vagn, kräver två häckar per vagn

S = standardkollektionen - leveranstid från fabrik inom 15 arbetsdagar
E = extendedkollektionen - leveranstid från fabrik inom 27 arbetsdagar
Se RBM prislista för mer info.

flokk.com

