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Bringing life
to rooms

RBM repræsenterer en skandinavisk mentalitet udtrykt 
gennem design. Robuste og pulserende møbler med enkle 

linjer, indbydende kurver, støttende former og levende 
farver. Med en balance mellem varme og funktionalitet 

tilbyder vores møbler skandinavisk stil, der er holdbar og vil 
tilføre liv til alle indretninger.

Vores møbler emmer af kvalitetsmaterialer, lang levetid 
og skønhed, og når de bruges sammen, kan du skabe 
en levende, frisk og skandinavisk inspireret indretning. 

RBM giver dig mulighed for at skabe miljøer, der fremmer 
samarbejde, læring, deling, afslapning eller leg. For når alt 

kommer til alt, er dette det eneste som betyder noget for et 
beriget liv.

RBM Noor 6080
Lokation: Privat hjem, Oslo
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Stol: RBM Ana 4340
Lokation: Träcentrum og Kulturhuset Pigallesalen, Nässjö

Stol: RBM Noor Up, Bord: RBM Allround
Lokation: Nässjö Stadsbibliotek, Nässjö

Stol: RBM Low-back Bella, Bord: RBM Twisted Little Star
Lokation: Designhögskolan i Pukeberg, Kalmar

Social
Kolleger, venner, partnere. Vi elsker at 

interagere for at realisere ideer og planer. Vi 
sætter pris på miljøer, der forbedrer vores 

sociale aktiviteter. Designet til at bringe folk 
tættere sammen, er RBM møbler perfekt til 
kantiner og mødelokaler. Rene, bløde linjer 
der passer til den moderne arbejdsplads 

samt mere traditionelle omgivelser.

Stol: RBM Ana 4340, Bord: RBM Standard klapbord
Lokation: Träcentrum og Kulturhuset Pigallesalen, Nässjö



Altid med  
bæredygtighed  

i tankerne
Et lavt ”carbon footprint” gør RBM Noor til et 

godt bæredygtigt valg. Det er ressourceeffektivt 
og der anvendes både genanvendelige- og 

genbrugsmaterialer i produkterne. RBM Noor opfylder 
de strengeste krav til indeklima og er certificeret i 

henhold til GREENGUARD.

Lyset er tændt på Juvet Landscape Hotel, Norge 
Gæster: RBM Noor
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RBM farver bringer liv til ethvert rum.
De nye farver giver mange 

kombinationsmuligheder på vores produkter og 
mere frihed til at finde dit eget udtryk.

«Sammen arbejdede vi med farvepaletten fra 
RBMs historie og tilføjede en gnist af friske 

farver og materialer. Den overordnede effekt er 
sammenhængende, sofistikeret og moderne.»

  John Löfgren
  Form Us With Love

Farver

Stole: RBM Noor 6080, 6070S og 6050
Borde: RBM Twisted Little Star, RBM Eminent
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Stole: RBM Noor 6050 og 6060
Lokation: Färgfabrikens kafé, Liljeholmen, Stockholm

I 2013 blev RBM Noor lanceret. Et bredt og 
alsidigt sortiment af farverige stole, der nemt 
kan kombineres og som bringer liv til ethvert 

rum eller miljø.

RBM Noor er et resultat af et innovativt 
designsa marbejde mellem designerne: Form 
Us With Love fra Sverige, StokkeAustad fra 

Norge, Susanne Grønlund / Grønlund Design 
fra Danmark og designteamet fra Flokk.

I 2013 vandt RBM Noor den berømte design-
pris “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 De sign Excellence”.

Designet til kærlighed 
ved første blik
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Straw Rose Coral

Graphite Oak Dark stained 
Oak

Sky

Forest

Sea Green

Misty Grey 

Teal Blue 

Clay

Poppy Vanilla

RBM Noor 6050, 6065, 6070, 6085S, 6090

RBM Noor
RBM Noor er en moderne klassiker af 
møde-, konference- og kantinestole 
med stærk skandi navisk identitet og 
design med høj ergonomisk komfort, 

der giver vitalitet til arbejdspladsen og 
sociale områder.

Designet af: Form Us With Love,  
StokkeAustad og Grønlund Design

Skal farver
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Rose Forest Metalsilver SteelgreyBlackSnowLingon Misty Grey 

Stained Ash Dark  
stained Ash

Black Painted
Alum.

Polished
Alum.

Polished
Alum.

Snow Black

Rose AquaCanola Forest Metalsilver SteelgreyBlackSnowLingon Misty Grey 

RBM Noor 4-leg (6050F)

RBM Noor Funktionsstol (6070 og 6070F)RBM Noor Wooden legs (6080)

Wooden leg 
farver

Stel farver

Fodkryds farver

 RBM Noor Up (6090) og RBM Noor Sledgebase (6065)

Stelfarver RBM Noor Sledgebase

Aluminium sæde-
ramme farver



18

Stone Wood Bowl

The Woods

Rang Side Table

StokkeAustad
Designerne Jonas Ravlo Stokke og Øystein Austad 
etablerede deres designstudio i Oslo i 2007 efter at 
have modtaget en kandidatgrad i Industrielt Design 

fra Oslo’s Skole for Arkitektur og Design i Norge. 
Udover at være en del af RBM Noor designteamet, er 

de ansvarlige for bl.a. at designe deres Cork Board 
03 kabinetter, sekretær skrive station, Ash Bowl, 

Rang Side bord og Stone Wood Bowl. I dag arbejder 
de begge inden for industriel design, interiør og 

møbeldesign. Jonas Stokke driver et selvstændigt 
designstudio under eget navn, og Øystein Austad er 

en del af det interne Flokk designteam.



2120

TID Wathces

Slab Vase

Pendant

Form Us With Love er et svensk baseret 
internationalt designstudio, der blev grundlagt  
i 2005. De har en passion for design og tror på,  

at vi alle har ret til meningsfuldt design.

Udover at være stærkt involveret i både RBM Noor 
og senere RBM Noor Up har de mange prisvindende 

designobjekter i deres portefølje.

Form Us With Love
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Quadro

Turner

Stokke, Sleepi

Efter at have afsluttet sin uddannelse på Danmarks 
Designskole etablerede Susanne Grønlund sit 

eget studio i 1991, og siden da har hun designet 
og udviklet et bredt og indbringende udvalg 
af produkter indenfor: tekstiler, tøj, legetøj, 

livsstilsprodukter, lamper, havemøbler og  
ikke mindst møbler.

Et simpelt og ”nemt at forstå” design stil er det 
tema, der gennemsyrer hendes arbejde uden at gå 

på kompromis med funktion og kvalitet. Hendes 
røde tråd er den skandinaviske designtradition med 
et humoristisk moderne touch, som alle kombineres 

i en kontinuerlig række af innovative ideer og 
projekter – som perler på en snor.

Susanne Grønlund
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Snow ChromeBlackMisty Grey AluSilverLingon Sea Green Teal Blue 

Graphite CharcoalMisty Grey Sea Green Teal Blue Poppy Vanilla

RBM Ana
RBM Ana er et populært valg i det meste af Skan-
dinavien og i flere andre lande. Den er derfor en af 
vores bedst sælgende modeller. Den er designet af 

den kendte industrielle designer Tias Eckhoff og 
forener enkelhed med god ergonomi. Den er kendt 
for at passe ind overalt. Den er et hit i både aulaer, 

mødelokaler og cafeterier.

Designet af: Tias Eckhoff

Skal farver

Stel farver
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White CPL Grey CPLBirchBeech Graphite 
(Dark stained 

Beech)

Oak

AluSilver ChromeSnow (White) Black

RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella er en ren fornøjelse. En stol, der kan benyttes i 
enhver virksomhed, konferencesal eller kantine. Rene, bløde 
linjer designet til uformelle såvel som formelle miljøer. Den 

høje, svagt buede ryg giver god ergonomisk støtte. 

RBM Low-back Bella er en videreudvikling af RBM Bella og 
har en lavere ryghøjde end den klassiske RBM Bella, men en 
generøs, slank og åben form med en stærk appel. RBM Bella 
og RBM Low-back Bella fås i forskellige farver af laminater, 

finér og bejdset finer.

Designet af: Tias Eckhoff 

Skal farver

Stel farver
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Maya Cutlery

Glohane 

Coffee pot 941

Mød Tias Eckhoff
Tias Eckhoff var en af Norges førende industrielle 
designere. Hans produktion var sparsom, men til 

gengæld står mange af hans produkter som varige 
designklassikere.

Udover designet af RBM Ana og RBM Bella og 
Low-Back Bella var han ansvarlig for det berømte 

Maya-bestik og Glohane-serviet for at nævne nogle 
få i serien af solide værker, der er velfunderet i norsk 

designhistorie.
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AluSilver ChromeBlack Polished 
Alum.

Black

Black  Grey

Stol: RBM Ballet (6030)
Lokation: Designhögskolan i Pukeberg, Kalmar 

En inspirerende stoleserie efter en tidløs og modernistisk tradition. 
RBM Ballet giver et levende indtryk i alle miljøer. Stolen er stabil og 

komfortabel. Fungerer lige så godt i mødelokalet som i klasseværelset 
eller konferencelokalet. Enten med fire ben eller som en funktionsstol med 
5-stjernet fodkryds i plast eller poleret aluminium. RBM Ballet med fire ben 
er let at stable og kan også rækkekobles. Farvet plastskal, med eller uden 

sædepolstring. Armlæn er tilgængelige på ”4-ben modellen”.
RBM Ballet Medium, med en mindre sædeskal, er tilgængelig med 

5-stjernet fodkryds.

Stel farver Fodkryds farver

Skal farver

RBM Ballet 
RBM Ballet Medium
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Black ChromeSnow

RBM Flip and Fold
Lokation: Färgfabrikens kafé, Liljeholmen, Stockholm

RBM Flip and Fold
RBM Flip and Fold er en fryd for øjet – uimodståeligt design, som alle 

kunstgallerier, lufthavne, receptionsområder eller venteværelser bør føle sig 
inspireret til at udstille. Kun fantasien sætter grænser, og der kan skabes 
et væld af forskellige former ved at dreje og bukke dette yderst alsidige, 

modulbaserede system, som fås med tre benlængder. 

Designet af: Bare Møbler;  
Ørjan Djønne & Marius Sveen

Stel farver
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Polar White Dusty Jade Grotto Hunter  
Green

Sarum  
Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

Oak Natural Oak Veneer

Oak White stained 
Oak

Dark stained 
Oak

Rose Sea Green

RBM 
Twisted Little Star

RBM Twisted Little Star er et 
fornøjeligt bekendtskab. Den legesyge 
form giver et snert af magi på ethvert 

kontor, bibliotek, i kantiner eller 
møderum. Utallige borde kan sættes 

sammen som puslebrikker og skabe en 
større enhed, der indbyder til møder 

og samtaler.

Designet af: Bare Møbler;  
Ørjan Djønne & Marius Sveen

Bordplade farver

Træben farver
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Mountains

Good news

Popup Single

Bare Møbler
Bare Møbler er et samarbejde mellem 

møbeldesignerne Ørjan Djønne og Karl Marius Sveen.

Fra deres lokationer i Bergen og Oslo skaber de 
produkter, der perfekt eksemplificerer de moderne 

norske designværdier af enkelhed, ydmyghed, humor 
og naturens fremtrædende karakter.

Bare Møbler arbejder for mange forskellige nationale 
og internationale kunder og producerer møbler, der 
kombinerer en ægte passion for kvalitets håndværk 

med en proces, der er optimeret til industriel 
produktion.
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Polished 
Aluminium

BlackAluSilver
(u-Connect) 

Snow Sea Green
(u-Connect)

Misty Grey
(u-Connect) 

Polar White Dusty Jade Grotto Hunter  
Green

Sarum  
Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

BeechOak Natural

Moderne design og funktionalitet.
RBM Connect har en arkitektonisk kvalitet, 

der kan vitalisere det kreative reklamebureau 
samt det mobile kontor og mødelokalet. Det 

er et fleksibelt, let og ”let at bruge” bord.
RBM u-Connect har hjul og kan let stables 

sammen og flyttes rundt i lokalet til 
opbevaring.

RBM e-Connect kan klappes sammen og 
foldes med en simpel betjening. Bordet 

stables sammen fladt på en vogn. Praktisk, 
som det burde være.

Designet af: Acer Design

RBM u-Connect

Stol: RBM Bella

Bord: RBM e-Connect

RBM Connect
Bordplade farver

Aluminium stel farver
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Tablelamp

Candle light holder

Acerbike 

Acer Design
Acer Design blev grundlagt i 1974 af designer Erik 
Simonsen. I de sidste 40 år har tegningskontoret 
og produktudviklingsafdelingen leveret koncepter 

og designs til det nationale og internationale 
marked. Hovedaktiviteten er design af møbler til 

kontraktmarkedet. I 1994 begyndte Erik Simonsen 
at samarbejde med designeren Justus Kolberg fra 

Hamburg.
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Polar White Dusty Jade Grotto Hunter  
Green

Sarum  
Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

BeechOak Natural

AluSilver ChromeBlack

RBM Ultima
RBM Ultima er det ultimative klapbord. Det alsidige design 

er elegant og har en unik charme, der er et flot indslag 
i alle former for omgivelser – lige fra konferencesale til 
møderum m.m. Ultima fås med bordplade i forskellige 
rektangulære former og størrelser, og der kan vælges 

mellem stel og bordplade i 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. 

Designet af: Blum & Balle

Bordplade farver

Stel farver
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Ninon

Getama Circle Table 

RBM Cameo

Blum & Balle
Blum og Balle er industrielle designere uddannet 
på Danmarks Designskole. Balle Olesen er også 

uddannet sølvsmed fra Georg Jensen. Siden 1996 
har Henrik og Rune kørt designfirmaet Blum & Balle. 
Deres arbejdsmetoder karakteriseres af teamwork 

bestående af flere eksperter, såsom tekniske 
specialister. Samtidig finder de også plads til 

arbejdspladsspecialister og informationspsykologer.

Blum & Balle har designet RBM Ultima foldebordet 
og de nu udgående RBM produkter, Cameo 

kantinestol og RBM 600 & 1200 arbejdsstole. Alle 
disse møbler er gode eksempler på, hvordan form og 

funktion kan være forenet.
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Sea Green

Polar White Dusty Jade Grotto Hunter  
Green

Sarum  
Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

Beech (M)Oak Natural

AluSilver ChromeSnow (White) Black

Som navnet antyder, er RBM Allround et alsidigt bord 
– et pålideligt og funktionelt møbel, der er praktisk 
at have til rådighed. Med det diskrete udseende er 

bordet en trofast følgesvend, der kan bruges til alle 
sammenkomster både på arbejdspladsen og i mere 
sociale sammenhæng. RBM Allround fåes med et 

udvalg af rektangulære og runde bordplader i mange 
størrelser, som passer sammen med forskellige stole, 
herunder RBM Noor-serien, RBM Bella og RBM Ballet.

RBM Allround

Bordplade farver

Stel farver
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AluSilver ChromeBlackSnow Misty Grey 

Polar White Dusty Jade Grotto Hunter 
Green

Sarum  
Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

Beech (M)Oak  
Natural

Bordplade farver

Stel farver

RBM 
Eminent

RBM Eminent er praktisk at have til rådighed 
og kan nemt sættes sammen til et længere 

bord eller arrangeres, så det passer til andre 
bordopstillinger. Det enkle og robuste design 

betyder, at dette praktiske bord kan holde 
til alle slags dagligdags opgaver – hvad 

enten det bruges i kantiner, på skoler eller på 
institutioner osv. RBM Eminent fås med en 
række forskellige rektangulære bordformer 

og i forskellige størrelser, og både ben og 
bordplade fås i mange forskellige farver. 
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AluSilver ChromeBlack

Polar White Dusty Jade Grotto Hunter  
Green

Sarum 
 Grey

Folkstone BirchDiamond  
Black

BeechOak Natural

RBM Noor og RBM Standard klapbord
Lokation: Varvsholmen Industrilokal, Kalmar

RBM Standard  
klapbord

RBM Standard klapbord er et konferencebord, der er perfekt til alle slags 
arrangementer, både store og små. Det fås med forskellige rektangulære 

bordformer og i forskellige størrelser, og både stel og bordplade fås i 
mange forskellige farver. Det er fleksibelt, nemt at sætte sammen, folde 
sammen og stable, og det fylder ikke ret meget ved opbevaring på f.eks. 
en vogn. RBM Standard klapbord er et fremragende valg til auditorier, 

konferencer, aulaer, skoler eller kantiner.

Bordplade farver

Stel farver



RBM Noor Up
Lokation: Montana Studio, London
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RBM tilbyder et bredt udvalg af stole og borde i 
forskellige farver, materialer og dimensioner. 
De er en glæde at kombinere og vi er sikre på, at du vil 
finde en kombination der er perfekt til netop dig.
Flere af produkterne kan nemt stables, flyttes og 
opbevares, når det er nødvendigt. 

Se alle muligheder, farver, kombinationer og den 
komplette liste over tekniske specifikationer for vores 
produkter i den til enhver tid gældende RBM prisliste.

Produktbeskrivelser

• Polypropylen (PP) skal i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (19 x 1,5 mm) i forskellige farver
• Vægt: 3,7 kg (model 4340)
• For polster på sæde (S) eller sæde og ryg (SB),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 12 stole uden polstring (højde: 1,83 m)  

og 10 stole med polstring (højde: 1,65 m)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Skriveplade i bøg eller birk finer - venstre / højre (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Ana er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139, EN 1729 og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD certificeret

• Solid polyuretan (PUR) skal i sort eller grå
• Rørformet stålstel (19 x 2 mm) i sort, AluSilver eller krom
• Vægt: 5,5 kg
• For polster på sæde (S), se RBM Standard og  

Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 5 stole med / uden polstring  

(kan efterlade mærker i polstring efter lange perioder)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Ballet er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139

RBM Ana

• Massiv polyurethan (PUR) skal i sort eller grå
• Sort nylon (PA) fodkryds Ø27 / 685 mm,  

eventuelt poleret aluminiums fodkryds
• Medium gaslift giver sædehøjde 365-509 mm  

som standard. Andre gaslifts er tilvalg
• Vægt: 7,7 kg
• For polster på sæde (S) model 6030S, se RBM Standard  

og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Bordophæng til RBM Ballet Funktionsstol er mulig til  

RBM Eminent bord (tilvalg)

• Solid polyuretan (PUR) skal i sort eller grå
• Rørformet stålstel (19 x 2 mm) i sort, AluSilver eller krom
• Vægt: 5,7 kg
• For polster på sæde (S), se RBM Standard og  

Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 5 stole med / uden polstring  

(kan efterlade mærker i polstring efter lange perioder)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Ballet er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Armlænsknapper til bordophæng (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139

• Solid polyuretan (PUR) skal i sort eller grå
• Fodkryds i sort nylon (PA) (Ø27 / 685 mm model 6030,  

Ø 25/635 mm model 6032), eventuelt poleret aluminiums fodkryds
• Medium gaslift giver sædehøjde 365-509 mm som standard. 

Andre gaslifts tilvalg
• Vægt: 6,5 kg
• Bordophæng til RBM Ballet Medium Funktionsstol er mulig  

til RBM Eminent-bord (tilvalg)

RBM Ballet 6041

RBM Ballet 6030

RBM Ballet Medium 6032

Se venligst RBM prislisten for et komplet overblik over de farvekombinationer, vi tilbyder på vores forskellige modeller

RBM Ballet 6040
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• 10 mm finér eller laminat (CPL) skal, i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) med armlæn i forskellige farver
• Armstøtteplader i massiv bøg, eg eller hvidmalet
• Vægt: 6,4 kg
• For polster på sæde (S) eller forsiden (O), se RBM Standard  

og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 6 stole med / uden polstring  

(Kan efterlade mærker på polstring efter lange perioder)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Armlænsknapper til bordophæng (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139 og Möbelfakta (Sverige)

• 10 mm finér eller laminat (CPL) skal, i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) i forskellige farver
• Vægt: 5 kg
• For polster på sæde (S) eller sæde og ryg (SB),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 6 stole med / uden polstring  

(Kan efterlade mærker på polstring efter lange perioder)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Low-back Bella er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)

• 10 mm finér eller laminat (CPL) skal, i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) i forskellige farver
• Vægt: 5 kg
• For polster på sæde (S) eller forsiden (O), se RBM Standard  

og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 6 stole med / uden polstring.  

(Kan efterlade mærker på polstring efter lange perioder)
• Stolevogn (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139 og Möbelfakta (Sverige)

RBM Bella 4446 

RBM Bella 4445

RBM Low-back Bella 4447

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D finérskal, i forskellige farver
• 12 mm medestel i forskellige farver
• Vægt: 6,5 kg (model 6060), 6,2 kg (model 6065)
• For polster på sæde (S), sæde og ryg (SB) eller fuldpolstret (F),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 10 stole  (ikke polstrede modeller)
• Stolevogn (tilvalg)
• Armlæn i matchende farver til ramme (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Noor er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD (model 6060)

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D-finérskal, i forskellige farver
• 4 ben rørformet stålstel (16 x 2 mm) i forskellige farver
• Vægt: 5,2 kg (model 6050), 4,8 kg (model 6055)
• For polster på sæde (S), sæde og ryg (SB) eller fuldpolstret (F)  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 10 stole (ikke polstrede modeller)
• Stolevogn (tilvalg)
• Armlæn i matchende farver til stel (tilvalg)
• Stole kan rækkekobles (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Noor er mulig på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139, EN 1729 (model 6050) og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD certificeret (model 6050)

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D-finérskal, i forskellige farver
• Sædemekanisme og fodkryds i sortlakeret aluminium,  

eventuelt poleret aluminium eller hvidlakeret aluminium
• Standard gaslift 150 mm sort malet, hvidlakeret gaslift  

til hvidt fodkryds er tilvalg
• Vægt: 8 kg (model 6070), 7,6 kg (model 6075)
• For polster på sæde (S), sæde og ryg (SB) eller fuldpolstret (F),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Armlæn i sort, hvid eller metal sølvmaling (tilvalg)
• Bordophæng til RBM Noor på RBM Eminent-bord (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD certificeret (model 6070)

RBM Noor 4-leg 6050/6055

RBM Noor Sledgebase 6060/6065

RBM Noor Footbase 6070/6075

Se venligst RBM prislisten for et komplet overblik over de farvekombinationer, vi tilbyder på vores forskellige modeller
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• 63 cm siddehøjde, perfekt højde til 90 cm høje borde
• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D-finérskal, i forskellige farver
• 12 mm medestel i forskellige farver
• Vægt: 7,7 kg (model 6090), 7,2 kg (model 6095)
• For polster på sæde (S), sæde og ryg (SB) eller fuldpolstret (F),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Stabelbar op til 5 stole
• Armlæn i matchende farver til ramme (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 16139
• Miljødeklaration (EPD)
• GREENGUARD certificeret (model 6090)

• Stolevogn i stål med solide hjul til 
nemme løft og transport

• Sortlakeret
• Kan bruges til RBM Ana, RBM Ballet/ 

Ballet Medium og RBM Bella

• Stolevogn i stål med solide hjul til 
nemme løft og transport

• AluSilver lakeret
• Kan bruges til RBM Noor, RBM 

Low-back Bella og HÅG Conventio/ 
Conventio Wing

• 6-8 mm polypropylen (PP) eller 6,7 mm 3D-finérskal, i forskellige farver
• Træben: Naturligt farvet ask, eller mørk bejdset ask
• Sæderamme i sortlakeret aluminium. Poleret aluminium er tilvalg
• Vægt: 5,4 kg (model 6080), 4,6 kg (model 6085)
• For polster på sæde (S), sæde og ryg (SB) eller fuldpolstret (F),  

se RBM Standard og Extended Fabric & Colour Collection i prisliste
• Testet i henhold til EN 16139, GS og Möbelfakta (Sverige)
• Miljødeklaration (EPD)

RBM Noor Up 6090/6095

RBM Noor Wooden legs 6080/6085

RBM stolevogn 3012 RBM stolevogn 149201

• Systemet består af fem moduler (45 ° til højre og venstre,  
90 ° til højre og venstre og et lige modul)

• Ben i tre højder: 263 mm, 493 mm og 723 mm.  
Fås i hvidlakeret, sortlageret og krom

• Modulerne er forbundet af benene
• Systemet kan monteres og ændres rundt efter ønske
• Fås med beslag til montering på gulv
• Det lige modul kan bruges individuelt
• Se RBM-prisliste for mulige tekstiler

RBM Flip and Fold – 45˚

RBM Flip and Fold – moduler

RBM Flip and Fold – lige

Se venligst RBM prislisten for et komplet overblik over de farvekombinationer, vi tilbyder på vores forskellige modeller

RBM Flip and Fold – 90˚

Venstre Højre

Venstre Højrev
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• Foldebord (med 22 mm bordplade): højde 73,5 cm, sammenfoldet: 84 mm
• Bordben i aluminium i forskellige farver. Poleret aluminium er tilvalg
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant
• Bordplade: I laminat (24 mm), melamin (22 mm), eller letvægts laminat (20 mm)
• RBM e-Connect bordplader (rektangulære og kvadratiske former) er også til-

gængelige i MDF, med faset kanter på 20˚ og med en 10 mm sort ABS kant
• Koblingsbeslag i plastik (tilvalg)
• Kabel clips, sort plastik (tilvalg)
• Frontpanel - akryl (tilvalg)
• Transportvogn 3210 (tilvalg), op til seks borde
• Testet i henhold til EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)

• Foldebord på hjul. Kan køres sammen, når de er opstillet i lodret position. 
Bordpladen kan tippes langs sin lange akse og forankres med et beslag  
i opretstående position

• Bordben i aluminium i forskellige farver. Poleret aluminium er tilvalg
• Højde 73,5 cm med 65 mm hjul med bløde baner og manuel bremse  

og 22 mm bordplade
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant
• Bordplade: I laminat (24 mm), melamin (22 mm), eller letvægts laminat (20 mm)
• RBM u-Connect bordplader (rektangulære og kvadratiske former) er også 

tilgængelige i MDF, med faset kanter på 20˚ og med en 10 mm sort ABS kant 
• Koblingsbeslag i plast (tilvalg)
• Kabel clip, sort plastik (tilvalg)
• Frontpanel - akryl (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)

• Stålbordben (Ø38 mm) og ramme i forskellige farver og med justeringsskruer
• Højde: 50/73/90/110 cm (afhængigt af højder og størrelse af bordplader)
• Bordplader i laminat (24 mm) eller melamin (22 mm) i forskellige former og 

farver med matchende ABS kant
• RBM Allround bordplader (rektangulære og kvadratiske former) er også 

tilgængelige i MDF, med faset kanter på 20˚ og med en 10 mm sort ABS kant
• Se komplet matrix for RBM bordfarver og materialer i RBM-prisliste
• Testet i henhold til EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)

RBM e-Connect

RBM Allround 

RBM u-Connect

Se venligst RBM prislisten for et komplet overblik over de farvekombinationer, vi tilbyder på vores forskellige modeller

• Foldebord - 100 mm højde, når det er foldet sammen (med 22 mm bordplade)
• Stålramme i forskellige farver inkl. justeringsskruer på benene
• Højde ca. 74,5 cm
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant
• Bordplade: I laminat (24 mm), melamin (22 mm) eller letvægts laminat (20 mm)
• Frontpanel (tilvalg)
• Koblingsbeslag (tilvalg)
• Transportvogn 3211 (tilvalg), op til 7 oprejst og 12 liggende borde
• Transportvogn 3212 (tilvalg), op til 13 oprejst og 12 liggende borde
• Miljødeklaration (EPD)
• Testet i henhold til EN 15372 og Möbelfakta (Sverige)

• Massive egetræben i forskellige farver. Justeringsskruer på 2 ben
• Højde ca. 73,2 cm
• Bordplader i Multiplexfiner med laminat i forskellige farver eller egetræsfiner
• Bordplade størrelse: 125 cm x 125 cm
• Testet i henhold til EN 15372

• Rørformede bordben i stål (Ø38 mm) og ramme i forskellige farver
• Højde ca. 73,5 cm. med justeringsskruer på benene
• Bordplader i forskellige former og farver med matchende ABS kant
• Bordplade: I laminat (24 mm) eller melamin (22 mm)
• Bordophængsbeslag til rektangulære og kvadratiske bordformer, som tilvalg 

til RBM Ana, RBM Ballet (ikke med armlæn), RBM Ballet Medium, RBM Low-
back Bella og RBM Noor (undtagen modeller 6080/6085 og 6090/6095)

• Hjul (tilvalg)
• Testet i henhold til EN 12521

RBM Standard klapbord

RBM Eminent 

RBM Twisted Little Star 



• Praktisk, nem og solid transportvogn (132x79,5 cm) til stabling,  
transport og opbevaring af RBM e-Connect borde

• Sæt bordene sidelæns på den lange side
• RBM e-Connect foldebordets højde ved sammenfoldet: 84 mm  

(med 22 mm bordplade)
• Op til 6 bord kan stables på transportvognen

• Praktisk, nem og solid transportvogn til stabling,  
transport og opbevaring af borde

• 3211 transportvogn 125x71 cm til transport af 7 stående  
eller 12 liggende borde

• 3212 transportvogn 200x71 cm til transport af oprejst 17 RBM Ultima/  
13 RBM Standard Foldebord eller 12 liggende borde 

• 3213 kørestang (tilvalg)
• 3214 hæk til transportvogn – 2 stk. Nødvendige til vogntransport / 

opbevaring af opretstående borde
• Kørestang og hæk er aftagelige og kan således bruges til begge 

transportvogne (3211 og 3212). Flere vogne er nyttige for nem opbevaring 
af sammenfolede borde

• Foldebord - 75 mm højde, når det er foldet sammen (med 22 mm bordplade)
• Rørformede bordben i stål (Ø32 mm) i sort, AluSilver eller kromfarver 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)
• Koblingsbeslag (tilvalg)
• Transportvogn 3211 (tilvalg), op til 7 oprejst og 12 liggende borde
• Transportvogn 3212 (tilvalg), op til 17 oprejst og 12 liggende borde
• Testet i henhold til EN 15372

RBM transportvogn 3210 til RBM e-Connect

RBM transportvogn 3211/3212  
til RBM Standard klapbord og RBM Ultima

RBM Ultima 

Se venligst RBM prislisten for et komplet overblik over de farvekombinationer, vi tilbyder på vores forskellige modeller

RBM Noor 6060 and RBM chair trolley 149201
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Flokk A/S
Pakhus 48 
Sundkaj 9, 2. sal 
DK 2150 Nordhavn, Danmark 
Tel. +45 99 50 55 00 
info-dk@flokk.com 
flokk.com

Flokk er markedsleder inden for design, udvikling og produktion af kontormøbler i Europa. 
Vi er den stolte brandejer af BMA, Giroflex, HÅG, RBM, RH, Malmstolen og OFFECCT. 
Omkring 700 ansatte arbejder sammen for at realisere vores virksomheds vision: Inspire 
great work. 

Vores hovedkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har produktionsenheder i Røros (Norge); I 
Zwolle (Holland) og i Tibro og Nässjö (Sverige). Derudover har vi salgskontorer i Danmark, 
Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien, Frankrig, Schweiz, Dubai, Singapore, USA, Kina 
og Australien. Vores produkter sælges i mere end 40 lande. 


