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RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella er en ren fornøjelse. En stol, der kan skabe liv i

RBM Bella. Stolene har et generøst formsprog, der samtidig

alle former for omgivelser i en hvilken som helst virksomhed,

er slankt, let og åbent og appellerer bredt. Stolens design er

konferencesal eller kantine. Rene og enkle linjer i et design,

stabilt og solidt, hvilket gør den velegnet til alle typer af

der både passer til det moderne og det klassiske miljø. Den

brugere i forskellige miljøer, det være sig konferencer, kantiner,

høje let svungne ryg giver god ergonomisk støtte.

møder osv.

RBM Bella er en fornøjelse at have stående og vil give
siddeglæde i årevis. Den fås i forskellige laminatfarver, finér
og grafit.
RBM Low-back Bella er en forlængelse og videreudvikling
af den eksisterende kollektion; RBM Bella. Begge modeller
og RBM Ana er designet af Tias Eckhoff, en af de mest
anerkendte industrielle designere i Skandinavien.
Som navnet angiver, er den nye RBM Low-back Bella kollektion
en serie af stole med lavere ryghøjde end den klassiske
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Model

Beskrivelse

4445
4445S
4445O

RBM Bella
Stol uden polster
Stol med polstret sæde
Stol med polstret overside

4446
4446S
4446O

RBM Bella
Stol med armlæn, uden polster
Stol med armlæn og polstret sæde
Stol med armlæn og polstret overside

650

930

480

540

540

Stof

Kundestof:

Tilvalg

Rækkekobling, forkromet
Stoleophæng (Ophænges i armlænene,
2 stk.)
Stolevogn til skalstol
Filtdupper
Hvidmalet armlænstoppe
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Stof til RBM Bella:
Stofforbrug til 2 sædepolstringer: 52 cm
stof ved stofbredde på min. 130 cm
Stofforbrug til 1 oversidepolstring: 52 cm
stof ved stofbredde på min 130 cm

4447
4447S
4447O

RBM Low-back Bella
Stol uden polster
Stol med polstret sæde
Stol med polstret overside

557

Tilvalg

Rækkekobling, påsvejset
Stolevogn til skalstol

*) For RBM stoffer, se RBM Standard og
Extended stof og farveprogram

Finér skal

RBM Bella
• 10 mm stoleskal i formspændt finér
eller laminat
• Stel med stålrør på 16 x 2 mm i sort
(RAL 9005), alulak (RAL 9006) eller
krom
• Stolen er testet iht. EN 13761
• Stabelbar med op til 6 stole med/
uden polster. (Kan give mærker i
betrækket efter længere tid)
• Kan rækkekobles
• Armlænsoverdel i massiv bøg, eg
eller hvidmalet
• Stoleophæng (Ophænges i armlænene, 2 stk.)

RBM Low-back Bella
• 10 mm stoleskal i finér eller laminat
• Vægt: 4447S (5,9 kg)
• Stel med stålrør på 16 x 2 mm i
sort (RAL 9005), alulak (RAL 9006)
eller krom
• Testet iht. EN 16139
• GS
• Möbelfakta
• GREENGUARD
• EPD
• Stabelbar med op til 6 stole med/
uden polster. (Kan give mærker i
betrækket efter længere tid)
• Kan rækkekobles
• Kantinebord med stoleophæng til
RBM Low-back Bella, se
RBM Eminent bord
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Scandinavian Business Seating ejer varemærkerne HÅG, RH og RBM. Vi er
markedsledende i design og fremstilling af siddeløsninger til brug i private
og offentlige arbejdsmiljøer. I fællesskab arbejder alle medarbejdere for at
realisere virksomhedens vision: at gøre verden til et bedre sted at sidde.
Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produktionsenheder
i Røros, Norge og Nässjö, Sverige. Vores produkter sælges i mere end 40 lande
med egne datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien,
Frankrig, Singapore, Schweiz, Kina, Hong Kong og Australien.

Scandinavian Business Seating A/S
Kajakvej 2
Nordhuset
DK-2770 Kastrup
Tel: +45 99 50 55 00
E-mail: info-dk@sbseating.com
www.sbseating.com

