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RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella er en ren nytelse. En komfortabel stol
som passer til alle anledninger i alle typer bedrifter,
konferanselokaler eller kantiner. Rene, klare linjer som
er designet for både moderne og elegante omgivelser.
Den høye, lett kurvede ryggen gir god ergonomisk
støtte. RBM Bella er slitesterk og har et tidløs design.
Den er tilgjengelig i en rekke laminatfarger, finér eller
beiset finér.
RBM Low-back Bella er en utvidelse og videreutvikling
av den eksisterende stolkolleksjonen RBM Bella. Begge
modellene og RBM Ana er designet av Tias Eckhoff, én
av våre mest anerkjente, skandinaviske industridesignere.

Som navnet tilsier, har den nye RBM Low-back Bellakolleksjonen en lavere rygghøyde enn den klassiske
RBM Bella, og et generøst, men slankt, lett og åpent
formuttrykk med sterk personlighet. Stolen er designet
for å være stabil og robust, noe som gjør den godt
egnet for alle slags brukere i en rekke omgivelser som
konferanselokaler, kantiner, møterom osv.
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RBM Bella
Stol uten polstring
Stol med polstret sete
Stol med polstret overside
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RBM Bella
Stol med armlener, ingen polstring
Stol med armlener, polstret sete
Stol med armlener, polstret overside
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Tekstil

Kundetekstil

Polstring RBM Bella:
Sete: 2 stoler/seter 52 cm. Tekstilbredde min. 130 cm.
Polstret overside.: 1 stol 52 cm. Tekstilbredde min. 130 cm.

Ekstrautstyr
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Bella rekkekobling, krom, montert
Tillegg for bordoppheng, plastknott
montert
Stolvogn med massive hjul
Filtknott Bella Ø 24, bak
Filtknott Bella Ø 18, foran
Tilleggspris for hvitlakkerte armlenetopper
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RBM Low-back Bella
Stol uten polstring
Stol med polstret sete
Stol med polstret overside

4447
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Ekstrautstyr

RBM Rekkekobling
Stolvogn

*) For tekstilvalg, se RBM Standard og
Extended FCM.
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RBM Bella
• 10 mm stolskall i finér og laminat
• Understell med 16 x 2 mm sort stålrør (RAL 9005), aluminium lakk
(RAL 9006) eller krom
• Stolen er testet i henhold til EN 13761
• Stablebar opptil 6 stoler med/uten
polstring (kan sette merker i trekket
etter lang tids stabling)
• Kan rekkekobles
• Armlenetopper i solid bøk, eik eller
hvit lakk
• Armlene-knott for bordoppheng
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RBM Low-back Bella
10 mm stolskall i finér og laminat
Vekt: 447S (5,9 kg)
Understell med 16 x 2 mm sort
stålrør (RAL 9005), aluminium lakk
(RAL 9006) eller krom
Testet og godkjent i henhold til
EN 16139
GS
Möbelfakta
GREENGUARD
EPD
Stablebar opptil 6 stoler med/uten
polstring (kan sette merker i trekket
etter lang tids stabling)
Kan rekkekobles
RBM Eminent bord med oppheng
tilgjengelig for RBM Low-back Bella
stoler.

Finérskall
Beech
Birch

Understell
Black
(RAL 9005)

Oak

Alu.lacquer
(RAL 9006)

Stained Graphite

Chrome

CPL skall
White
Red
Black
Grey

Scandinavian Business Seating eier varemerkene HÅG, RH og RBM og er
skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sittemøbler til
private og offentlige kontormiljøer. Alle de ansatte gjør en felles innsats for
å realisere selskapets visjon, å gjøre verden til et bedre sted å sitte.
Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter
på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Selskapet har i tillegg datterselskaper
i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Singapore,
Sveits, Kina, Hong Kong og Australia.

Scandinavian Business Seating
Fridtjof Nansens vei 12
P.o Box 5055 Majorstuen
N-0301 Oslo, Norway
Tel: +47 22 59 59 00
E-mail: info-no@sbseating.com
www.sbseating.com

