
Bringing life to rooms

RBM Ultima

RBM Ultima er det ultimative klapbord. Det 
alsidige design er elegant, har en unik charme 
og er et flot indslag i alle former for omgivelser 

– lige fra konferencesale til møderum m.m. 
RBM Ultima bordserien har bordplader i 

mange former og størrelser samt både stel og 
bordplader i en række forskellige farver. 

Dette stabile, men funktionelle bord er nemt at folde 
sammen, og det fylder meget lidt, når det stables. 
Desuden er det nemt at transportere på en vogn. 

Design af Blum & Balle

Bordplade farver

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)

Stel farver

Black RAL 9005 (S)

AluSilver RAL 9006 (S)

Chrome (S)  



flokk.com

Model Størrelse
Afstand  
mellem bordben

Vægt

Rektangulære borde

4080-54 120 x 60 cm (S) 123/46 cm 17.7 kg (lam)/13.7 kg (letvægt)

4080-39 120 x 70 cm (E) 103/56 cm 15.3 kg (lam)/20.1 kg (letvægt)

4080-27 120 x 80 cm (S) 103/66 cm 21.9 kg (lam)/16.5 kg (letvægt)

4080-52 140 x 60 cm (S) 123/46 cm 20.0 kg (lam)/15.3 kg (letvægt)

4080-38 140 x 70 cm (S) 123/56 cm 22.6 kg (lam)/17.1 kg (letvægt)

4080-25 140 x 80 cm (S) 123/66 cm 24.8 kg (lam)/18.5 kg (letvægt)

4080-50 180 x 60 cm (E) 163/46 cm 26.1 kg (lam)/20.1 kg (letvægt)

4080-36 180 x 70 cm (E) 165/56 cm 29.3 kg (lam)/22.2 kg (letvægt)

4080-22 180 x 80 cm (S) 163/66 cm 32.1 kg (lam)/24.1 kg (letvægt)

Elipse-formede borde

4084-01 180 x 100 cm 103/66 cm

Produkt specifikation

• Foldebord – 75 mm højde, når det er foldet sammen (med 22 mm bordplade) 
• Rørformede bordben i stål (Ø32 mm) i sort, AluSilver eller krom  

med justeringsskruer på benene 
• Højde ca. 73 cm 
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant 
• Bordplade: I laminat (24 mm), melamin (22 mm), eller letvægts laminat (20 mm) 
• Testet i henhold til EN 15372 

Tilvalg

449900001 RBM stål bordben med hjul 

RS091003 Klik beslag, løs (incl. skruer)

3211 Trolley 125 x 71 cm, for transport af 7 stående borde (med hæk)  
eller 12 liggende borde (ekskl. kørestang og hæk) 

3212 Trolley 200x71 cm, (ekskl. kørestang og hæk), for transport af 17 RBM 
Ultima/13 RBM Std. stående borde eller 12 liggende

3213 Kørestang med hjul til trolley 

3214 Hæk til trolley, kræver 2 stk. pr. trolley 

S=Standard Kollektion (levering fra fabrik inden 15 arbejdsdage) 
E=Extended Kollektion (levering fra fabrik inden 30 arbejdsdage) 

Se RBM prislisten for flere detaljer


