VITALISING
SPACE AND RELATIONS

RBM u-Connect
RBM e-Connect

RBM u-Connect
RBM e-Connect

Kunt u zich een tafel voorstellen die kan worden
ingeklapt, gestapeld en eenvoudig op te bergen is
wanneer die niet in gebruik is? Naast de praktische
vormgeving en functionaliteit hebben deze tafels een
eigentijds ontwerp waar u echt van gaat houden.
RBM u-Connect is voorzien van wieltjes, eenvoudig in
te klappen en tegen een wand te plaatsen.
RBM e-Connect kan met een eenvoudige bediening
worden ingeklapt en plat gestapeld op een trolley
vervoerd worden. Handig, nietwaar?

Design: ACER DESIGN a/s
Justus Kolberg, Erik Simonsen

Opties

Code nr.

Model

3380-50
3380-36
3380-24
3380-22

RBM e-Connect
180 x 60 cm
180 x 70 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

RBM e-Connect

3490-54
3490-52
3490-39
3490-38
3490-37
3490-36
3490-27
3490-25
3490-24
3490-22

RBM u-Connect
120 x 60 cm
140 x 60 cm
120 x 70 cm
140 x 70 cm
160 x 70 cm
180 x 70 cm
120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

RBM u-Connect

3384-01

RBM e-Connect Ellipse
180 x 100 cm

3494-02

RBM u-Connect Ellipse
160 x 90 cm

Gepolijste aluminium poten
Kabelhouder in zwart kunstof
Frontpaneel, acryl, lengte 120 cm
Frontpaneel, acryl, lengte 140 cm
Frontpaneel, acryl, lengte 160 cm
Frontpaneel, acryl, lengte 180 cm
Tafelverbinding e-/u-Connect, rechts
Tafelverbinding e-/u-Connect, links
Trolley voor e-Connect (6 tafels)

Tafelblad
Standard
Melamine M3227
Beech

Laminate 7927
Folkstone grey

Laminate 2255
Polar white

Extended
RBM u-Connect – RBM e-Connect
• Tafelpoten van aluminium: zilver Perlato metallic (standaard).
Optioneel verkrijgbaar in wit (RAL 9016), zwart (RAL 9005) of
gepolijst aluminium (extra kosten).
• RBM u-Connect met wielen: hoogte 73.5 cm.
• RBM e-Connect ingeklapt (met 22 mm tafelblad): hoogte 84 mm.
• The RBM e-Connect kan per 6 stuks, ingeklapt, met een trolley
vervoerd worden.
• RBM u-Connect kan rechtop tegen elkaar aan worden gereden. Het
opgeklapte tafelblad kan worden vergrendeld. Het tafelblad kan over
zijn eigen lengteas worden gekanteld.
• Leverbaar met frontplaat.
• Getest en gecertificeerd volgensh EN 15372, EN 527 and Möbelfakta.
• RBM u-Connect heeft 65 mm zachte wielen met rem.
• RBM u-Connect 140x70 cm is leverbaar met MDF tafelbladkern, met
schuine afwerking (20o) en met een 10 mm zwarte ABS rand of met
een rechte rand (extra kosten).

Mouse grey F7928

Birch K7024

Black F2253

Oak K7603

Oyster grey F7929

American Walnut
F5150

Spectrum Red
F7845
Het tafelblad is beschikbaar in 22 mm melamin,
24 mm HPL/laminate of 20 mm lightweight
laminate.
Standaard ABS tafelrand beschikbaar in zwart,
wit en grijs. Deze kleuren kunnen gemixt worden
met de tafelbladkleuren uit de standard en
extended kleurenprogramma of met laminaat,
zonder extra kosten

Bij Scandinavian Business Seating werken alle medewerkers elke dag met
passie aan de visie ‘To make the world a better place to sit’. Dit betekent
niet alleen dat we de beste zitoplossingen ontwerpen en produceren, maar
ook dat we om elke beweging geven die invloed heeft op uw lichaam. Met
deze passie in het vizier weten we raad wanneer het gaat om het verhogen
van uw concentratie, het verbeteren van uw prestatie en de creatie van een
ruimte vol leven en interactie.
Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH, BMA
en RBM. Het hoofdkantoor is in Oslo gevestigd en de productie vindt plaats
in Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden) en Zwolle (Nederland). Scandinavian Business Seating is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en vervaardigen van dynamische en innovatieve zitoplossingen voor
werkende mensen in de private en publieke sector.
Onze producten worden in meer dan 40 landen verkocht via verkoopkantoren in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, België, Singapore, China, Hong
Kong en Australië.
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