VITALISING
SPACE AND RELATIONS

RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella
RBM Low-back Bella

RBM Bella är smidigheten själv. En stol som passar
in i alla sammanhang och piggar upp på företaget,
konferenscentret eller i matsalen. De rena, enkla
linjerna gör att den passar in både i moderna och
klassiska miljöer. Den höga, lätt svängda ryggen ger
bra ergonomiskt stöd. RBM Bella tål att både tittas på
och sittas på – länge. Stolen finns i olika laminatfärger,
fanér eller betsad fanér.
RBM Low-back Bella är en förlägning och utveckling av
en befintlig stolskollektion; RBM Bella. Båda modellerna
och RBM Ana är designad av Tias Eckhoff, en av dom
mest erkända skandinaviska industridesignerna.

Som namnet pekar på har den nya RBM Low-back
Bella kollektionen en lägre rygg än den klassiska
RBM Bella samt en generös men slimmad öppen form
med ett starkt uttryck.
Stolen är designad för stabilitet och hållbarhet vilket
gör den perfekt för användare i olika typer av miljöer
såsom konferenser, matsalar, mötesrum mm.
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Beskrivning
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RBM Bella
Stol utan klädsel.
Stol med klädd sits.
Stol med klädd insida.
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RBM Bella
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4446
4446S
4446O

Stol med armstöd, utan klädsel.
Stol med armstöd, klädd sits.
Stol med armstöd, klädd insida.

540

Tyg

Kundinsänt tyg: Klädd sits RBM Bella
2 stolar/sitsar pr. 52 cm vid tygbr.
130 cm
Klädd insida: 1 stol per 52 cm vid
tygbr. 130 cm

Tillval

467

796

Radkoppling förkromad, monterad,
per stol.
Bordsupphängning, plasttassar
monterade på armstöd.
Stolsvagn med massiva hjul.
Filttassar Bella Ø 24, bak, pr. stk.
Filttassar Bella Ø 18, fram, pr. stk.
Tillägg för vitmålade armstödsplattor.
Pris per set.

504

557

RBM Low-back Bella
Stol med armstöd, utan klädsel.
Stol med armstöd, klädd sits.
Stol med armstöd, klädd insida.

4447
4447S
4447O

Tillval

RBM Row radkoppling
Transportvagn

*) För tygval gå till RBM Standard och
Extended FCM.

•

RBM Bella
• 10 mm stolskal i formspänd fanér
eller laminat
• Underrede i 16 x 2,0 mm specialstålrör i svart (RAL 9005), alu- lack
(RAL 9006) eller krom.
• Stolen är testad enligt EN 13761
• Stapelbar upp till 6 stolar med/utan
klädsel. (Kan ge märken i klädsel
efter längre tid).
• Kan kopplas samman.
• Armstödsplattor i solid bok, ek eller
vitmålade.
• Armstödsknoppar för bordsupphängning.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

RBM Low-back Bella
10 mm stolskal i formspänd fanér
eller laminat
Vikt: 447S (5,9 kg)
Underrede i 16 x 2,0 mm specialstålrör i svart (RAL 9005), alu- lack
(RAL 9006) eller krom.
Stolen är testad enligt EN 16139
GS
Möbelfakta
GREENGUARD
EPD
Stapelbar upp till 6 stolar med/utan
klädsel. (Kan ge märken i klädsel
efter längre tid).
Kan kopplas samman.
Eminent bordsupphängning finns
tillgänglig för RBM Low-back Bella
stolen.

Fanérskal
Beech
Birch

Underställ
Black
(RAL 9005)

Oak

Alu.lacquer
(RAL 9006)

Stained Graphite

Chrome

CPL skal
White
Red
Black
Grey

Scandinavian Business Seating äger varumärkena HÅG, RH och RBM, och är
marknadsledande i Skandinavien inom design och tillverkning av sittmöbler för
kontorsmiljöer i den privata och offentliga sektorn. Alla medarbetare arbetar
tillsammans för att uppfylla företagets vision – att göra världen till en bättre
plats att sitta på.
Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo och produktionsanläggningar i norska Røros och svenska Nässjö. Dessutom har företaget
säljbolag i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, UK, Frankrike, Singapore,
Schweiz, Kina, Hongkong och Australien.

Scandinavian Business Seating
Rosenlundsgatan 29C
Box 17198
104 62 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 380 55 5380
Epost: info-se@sbseating.com
www.sbseating.com

