
Bringing life to schools
Studerende, uanset alder eller højde, fortjener inspirerende 

og gode ergonomiske siddeløsninger for at kunne gøre deres 
bedste. RBM’s stole og borde bringer energi og forbedrer 

rummets atmosfære gennem friske og farverige skandinaviske 
designs. Det brede udvalg af produkter tilbyder flere gode 
løsninger til offentlige miljøer, mødelokaler, åbne rum samt 

undervisningsmiljøer hvor elever mødes, deler og lærer.



Kreativitet kræver inspirerende løsninger
Alle uddannelsesinstitutioner har brug for miljø, der inspirerer og stimulerer 

kreativitet. Et sted, hvor eleverne kan arbejde, lære og udtrykke sig.  
RBM’s brede udvalg af møbler tilfører energi og giver rummet en god 

atmosfære med følelsen af lethed og fleksibilitet.

RBM Ballet Medium Funktion stol og RBM Eminent borde

RBM Noor 6060 og RBM Eminent bordeRBM Noor Ballet og RBM Ballet Medium



Stille, tak
I skolens bibliotek, i læserum og i 

eksamenslokaler er behovet for stilhed 
og koncentration afgørende. RBM’s 

produkter har ergonomiske kvaliteter, 
der støtter brugeren til at være mere 

opmærksom og fokuseret.

RBM Noor Footbase stole på Bergen University College RBM Low-back Bella stole og RBM Twisted Little Star bord



Frokostpause – samvær i kantinen
Når vi samles rundt om bordet for at spise, deler vi så meget 

mere end bare et måltid. Vi deler tanker, ideer og fragmenter af 
vores hverdag. Gør lokalet indbydende, så det naturligt bringer 
studerende tættere på hinanden. Så har du skabt den perfekte 

atmosfære for samvær.

RBM Noor Wooden legs i katinen på Bergen University College

RBM Noor, RBM Ana og RBM Standard klapbord



Klasselokaler, der 
fremmer eksperimenter 

og nysgerrighed
Dagen i et klasselokale kan være lang  

og hård for de studerende. 
Men det at udvide sin horisont og lære 
sig nye ting er en af de mest givende 

oplevelser i livet. RBM’s møbler er 
designet til at fremme en naturlig 
kropsholdning og bevægelse ved 

stillesiddende arbejde. Siddekomfort,  
der skiller sig ud fra mængden. 

RBM giver dig mulighed for at skabe gode 
læringsmiljøer, der fremmer samarbejde, 
læring, deling, afslapning eller leg. Fordi 
når alt kommer til alt, er det netop det, 
som betyder noget for en god skoledag.

RBM Noor 6060 og RBM Eminent borde

RBM Ballet Medium Funktion stole og RBM Eminent borde RBM Noor 6050 og RBM Eminent bord



Fællesmøde – mød op
Når skolen er samlet, sikrer RBM, at aulaen er udstyret med produkter af høj 
kvalitet med solide, komfortable og fleksible løsninger i inspirerende farver.

I læringsmiljøer, konferenceområder og i kantinen skal møbler ofte om-
organiseres, så møblerne skal være funktionelle, robuste og lette at 

håndtere i mange sammenhænge og til mange forskellige brugere. For 
RBM stole er evnen til stabling afgørende, ligesom lethed og mobilitet er 

det. Blandt funktioner som kan tilvælges, er stoleophæng og rækkekobling. 
Transportvogne (tilkøb) forenkler transport og opbevaring af stolene.

RBM Ana, RBM Noor Up og RBM Allround bord, Ø90 cm på scenen

RBM Noor og RBM u-Connect



Gruppearbejde - brug for plads og fleksibilitet
Deltagelse i gruppearbejde eller på et møde i skolen kan være inspirerende og 

lærerrigt for den studerende. Det tilfører nye faglige perspektiver og giver flere 
sociale forbindelser. 

Arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle for denne oplevelse. Det skal være meget 
fleksibelt, behageligt og imødekommende for studerende. Fleksible og 

brugervenlige løsninger gør det enkelt og effektivt. Nogle gange behøver vi 
bare den lille pause eller hvil i vores dagligdag ved at tale med hinanden udenfor 

klasselokalet eller i loungen.

RBM Noor 6050 og RBM Emiment borde Fleksibel konference med RBM Noor og RBM u-Connect borde

RBM Noor Up og RBM Allround 90 cm bord



Weekend – vi ses på mandag
Når dagen slutter, skal det være nemt og  

praktisk at rydde skrivebordet og få stolen 
væk fra gulvet for nemmere rengøring. 

Rengøringspersonalet vil takke dig.

RBM Ballet 4 leg og RBM Standard klapbord 90x60 cm

RBM Ballet 4 leg med armlæn brugt  
som ophæng på RBM Standard klapbord Den lette metode



I mellemtiden på 
lærerværelset

Med RBM Noor Footbase modellen 
og RBM u-Connect bordet kan du 
arrangere et åbent, fleksibelt og 

effektivt arbejds- og læringsmiljø for 
lærerne, som gør det nemt at flytte 

rundt på om nødvendigt.

En alsidig kombination, der også  
kan bruges til studerende.

Rektors kontor
Et besøg på rektors kontor kan være 
skræmmende. Men ved at vælge de 

rigtige møbler, kan du nemt skabe en 
mere indbydende atmosfære for mere 

behagelige møder og samtaler.

RBM Noor Footbase stole og RBM u-Connect borde
RBM Noor Sledgebase og Footbase modeller,  
RBM Eminent rundbord, RH Logic 400 kontorstol

RBM Noor Footbase og RBM Eminent rundbord



RBM Allround RBM Twisted Little StarRBM Eminent RBM u-ConnectRBM Standard klapbord

RBM Noor 6050/6055 RBM Noor 6060/6065 RBM Noor 6070/6075 RBM Noor 6080/6085 RBM Noor 6090/6095

RBM Low-back BellaRBM Ballet RBM Ballet MediumRBM Ana

RBM Noor
RBM Noor er en farverig moderne 
klassiker af møde-, konference- 
og kantinestole med stærk 
skandinavisk identitet og design 
med høj ergonomisk komfort, der 
giver vitalitet til arbejdspladsen, 
skoler og sociale områder. 

RBM Ana
RBM Ana er en populær stol, som 
bruges til aulaer, kantiner, møderum og 
cafeteriaer, med stor aktivitet. RBM Ana 
er stabelbar, nem at opstille i rækker, 
og den har et enkelt og ergonomisk 
design, som fås i en lang række farver 
med skal i polypropylen samt stel i stål.

RBM Bal let
En inspirerende stol, der følger en 
tidløs og moderne tradition. Denne 
funktionelle stol til flere brugere har et 
livligt udtryk i alle miljøer, især ved brug 
på skoler, til konferencer og i møderum.
RBM Ballet leveres i en 4-benet model 
og som funktionsstol på fodkryds i 
plast eller poleret aluminium. Stolen 
har støbt farvet plastskal, med eller 
uden sædepolstring. Armlæn er tilvalg 
på den 4-benede model. RBM Ballet 
Medium med en mindre sædeskal leveres 
som funktionsstol med fodkryds.

RBM Low-back Bel la
RBM Low-back Bella er en alternativ 
version af vores “klassiske” RBM Bella. 
Den har lavere ryghøjde og er bredere, 
men har stadig en slank og åben 
form. RBM Low-back Bella er en solid 
løsning til livlige sociale omgivelser 
som f.eks. konferencer, kantiner eller 
arrangementer. Vælg mellem laminat, 
finer eller bejdset finer i flere farver. 

RBM Al l round
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 
sammenhænge. RBM Allround fås med 
et udvalg af rektangulære og runde 
bordplader i mange størrelser, som passer 
sammen med forskellige stole, herunder 
RBM Noor, RBM Bella og RBM Ballet.

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.

RBM Standard klapbord
RBM Standard klapbord er et 
konferencebord, der er perfekt til alle 
slags arrangementer, både store som 
små. RBM Standard klapbord fås med 
forskellige rektangulære bordformer 
og i forskellige størrelser. Både stel og 
bordplade fås i mange forskellige farver. 
Bordet 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 klapbordet 
er fremragende valg til auditorier, 
konferencer, aulaer, skoler eller kantiner.

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 brikker i et 
puslespil og skabe en større enhed, der 
indbyder til møder og samtaler. Det er 
førsteklasses håndværk. Med multiplex-
plade, der fås i en række forskellige 
farver, og mørk- eller lysbejdsede ben 
i massiv eg er RBM Twisted Little Star 
et lyspunkt i enhver sammenhæng.

RBM u-Connect
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, 
nemt og ”let at bruge” bord.

RBM u-Connect har hjul og kan 
let stables sammen og flyttes 
rundt i lokalet til opbevaring.
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