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RBM Noor 6075
3D finérskall i eik natur

Fotkryss i polert aluminium

Sted: Pukebergs Glasbruk, Sverige

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Sky

Stål trådunderstell i Aqua

RBM Noor 6070S  
Polypropylen skall i Graphite
Polstret sete i Remix2 123
Armlener i sortlakkert stål
Fotkryss i sortlakkert aluminium

Den nye kolleksjonen kantine- og 
konferansestoler.  

Bli kjent med et stort utvalg av fargerike stoler som 
passer rett inn i ethvert rom eller miljø. RBM Noor 
er en moderne klassiker med funksjonalitet og 
brukervennlighet, som skaper stemning, positive møter 
og gode øyeblikk. En miljøbevisst kolleksjon med 
skandinavisk identitet. 

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Vanilla
4 rørben i Snow

RBM Noor 6080F
Heltapetsert med Innofa Twill Aquatic
Seteramme i polert aluminium
Ben i naturfarget tre
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RBM Noor 6050/55 RBM Noor 6060/65

RBM Noor 6080/85 RBM Noor 6070/75

CREATIVE 

Forskjellige RBM Noor modeller

Sted: Pukebergs Glasbruk, Sverige

Tenk nytt og skap rom som inspirerer deg, som 
vekker sansene dine med former og materialer 
som betyr noe. Skap rom med nye inntrykk, der 
oppdagelser kan skje, der kreativiteten og leken 
kommer frem.

RBM Noor skaper stemning og gir møteplassen 
det lille ekstra.
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Learning
Miljøer for læring er allsidige – det trengs rom for å 
lytte, snakke, og samarbeide, for å jobbe med gruppe-
prosjekter eller bare sitte for seg selv i fred og ro. RBM 
Noor tilfredsstiller alle behov.

RBM Noor er slank, lett, enkel å håndtere, stable,  
oppbevare og rengjøre. RBM Noor er en kombinasjon 
av funksjonalitet og design.

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Graphite
Stål trådunderstell i Black

Sted: Kalmar Konstmuseum, Sverige

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Graphite
Trådunderstell i Steelgrey
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RBM Noor 6075
3D finér skall i eik natur
Fotkryss i polert aluminium

RBM u-Connect bord med 
Polarwhite laminat topp og 
sølvlakkerte metallben

Sted: Linnéuniversitet Pukeberg, 
Sverige

Klassisk skandinavisk kvalitet og funksjonalitet  

Det rene og rolige uttrykket til fotkrysset kombinert med et 8 mm 
tykt seteskall og en organisk 3D-form gir myke og brukervennlige 
flater, optimal kontakt og støtte. Passer til enhver person. 

RBM Noor skaper vitalitet i ethvert miljø - skole, bibliotek, 
klasserom, grupperom, etc.  

RMB Noor 6070
Polypropylen skall i Vanilla
Fotkryss i sortlakkert alu-
minium



RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Vanilla
4 rørben i Snow

RBM Twisted Little Star med Polarwhite laminat

Sted: Linnéuniversitet Pukeberg, Sverige



12 13

SOCIABLE 

RBM Noor 6085
3D finér skall i mørkbeiset eik
Seteramme i sortlakkert aluminium
Ben i mørkbeiset tre

RBM Eminent bord med bjørk laminat topp og sortlakkerte ben

Sted: Kalmar Konstmuseum, Sverige

Vi er mennesker, vi liker å være sammen. Kollegaer, 
venner, partnere. Møte andre, realisere ideer, planer og 
oss selv. Vi setter alle pris på omgivelser som legger til 
rette for sosiale aktiviteter. 

RBM Noor er skapt med tanke på velvære og behag. 
En genialt enkel, lett og leken serie med kantine- og 
konferansestoler. En moderne klassiker som tilfører energi 
til sosiale rom. 
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RBM Noor 6080S
Polypropylen skall i Straw
Polstret sete i Hallingdal 65407
Seteramme i polert aluminium
Ben i naturfarget tre

Sted: Kalmar Konstmuseum, Sverige

Kjærlighet ved første blikk  
 
RBM Noor er en spennende kolleksjon av stoler 
som er gode å ta på, fine å se på og som gir en 
behagelig opplevelse. Glatte overflater med 
dynamiske materialkombinasjoner understreker et 
moderne design og gir en lett og leken stil, uansett 
miljø.
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RBM Noor 6055
3D finér skall i eik natur
4 rørben i Steelgrey

RBM Noor 6060
Polypropylen skall i Graphite
Trådunderstell i Black

Sted: Pukebergs Glasbruk, Sverige

RBM Allround bord med sort laminat topp 
og firegrenet sort understell
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MEETING

Forskjellige RBM Noor modeller

RBM Eminent bord med bjørk laminat topp og sortlakkerte ben

Sted: Pukebergs Glasbruk, Sverige

Dagens arbeidsplasser består av grupper, møter 
og konferanser. Omgivelsene på arbeidsplassen 
må være fleksible og kunne tilpasses raskt etter 
det som skjer. 

RBM Noor kan bidra til ethvert uttrykk og inntrykk 
– leken, kreativ, avant-garde, sofistikert, formell, 
eksklusiv. 

Skapt for å forbedre dagliglivets relasjoner og gi 
liv til ethvert miljø. 
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RBM Noor 6070S  
Polypropylen skall i Graphite
Polstret sete i Remix2 123
Fotkryss i sortlakkert aluminium
Armlener i sortlakkert stål

Sted: Designarkivet in Pukeberg, Sverige
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Med tanke på et bærekraftig miljø   

Et lavt klimaspor (carbon footprint) gjør RBM 
Noor til et bærekraftig valg. Stolen er produsert 
med høy grad av resirkulerbare materialer 
som kan resirkuleres etter endt levetid. Putene 
festes uten bruk av lim for å gjøre stolen lett 
å demontere og resirkulere. Krom er forbudt i 
produksjonen av RBM Noor, derfor er det utviklet 
to nye metallbelegg for stolen. RBM Noor møter 
også de strengeste kravene til inneklima og er 
Greenguard-sertifisert.

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Poppy

4 rørben i Metalsilver
Armlener i Metalsilver

Sted: Designarkivet in Pukeberg, Sverige
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C l u
rs

Poppy

Vanilla Graphite

StrawClay Sky
En fargerik serie som kan  
kombineres i det uendelige   

Du velger modell, materialer og farger. Seter i 
polypropylen er tilgjengelig i seks farger og ulike 
typer 3D-finér. Du kan også velge polstret modell. 
Rørben og trådunderstell kan leveres i en rekke 
farger og overflater. Det kan også armlenene. 
Treben kan leveres i naturbeiset eller mørkbeiset 
ask, fotkryss i sort eller polert aluminium. RBM 
Noor har modeller for enhver anledning og 
ethvert behov.

RBM Noor 6060

Polypropylen skall i Straw

Trådunderstell i Canola

RBM Eminent bord med Polarwhite topp og ben i alulakk

Sted: Designarktivet in Pukeberg, Sverige

RBM Noor 6070F

Helpolstret i Innofa Twill Graphite

Fotkryss i polert aluminium

RBM e-Connect Ellipse bord med ben i polert aluminium

Sted: Designarktivet in Pukeberg, Sverige

RBM Noor 6060Polypropylen skall i Vanilla/Graphite/Sky

Trådunderstell i Snow/Black/AquaRBM Allround bord med sort laminat topp og firegrenet sort 

understell  
Sted: Kalmar Konstmuseum, Sverige

RBM Noor 6050
Polypropylen skall i Vanilla/Sky4 rørben i Steelgrey

Sted: Designarkivet in Pukeberg, Sverige

Mørkbeiset eikEik
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the designers

www.stokkeaustad.com

StokkeAustad

www.formuswithlove.se www.gronlunddesign.com

Form Us With Love Susanne Grønlund/Grønlund Design

RBM Noor-serien er et designeventyr med tre kjente skandinaviske designbyråer 
og RBM-teamet til Scandinavian Business Seating. En sammensmelting av ideer 
som går lenger enn det konforme, har skapt en stol som utstråler inspirasjon og 
kvalitet for ethvert miljø. 

Et prisbelønnet designbyrå i Oslo, 
som skaper verdier gjennom design. 
StokkeAustad finner frem til essensen 
i hver designutfordring og skaper 
holistiske og lønnsomme løsninger. 
Det å se gode produkter handler ikke 
bare om estetikk, funksjonalitet og 
profitt, men også om å identifisere 
verdier i designprosessen. 

RBM Noor 6060SB
Polypropylen skall i Poppy

Polstret sete og rygg i Remix2 6125
Trådunderstell i Lingon

Sted: Konstmuseet Kalmar, Sverige

Designstudioet Form Us With Love 
er etablert i Stockholm i Sverige. De 
mener en holistisk design-tilnærming 
er den eneste veien fremover 
og utfordrer det konvensjonelle 
med utvikling og produksjon av 
gjenstander, møbler og belysning 
som vi bruker hver eneste dag. I 2012 
utnevnte Fast Company FUWL til 
et av verdens mest innflytelsesrike 
designbyråer.

En viden kjent og prisbelønnet 
designer med lang erfaring fra 
design og utvikling av nye produkter 
i en rekke kategorier. Studioet 
spesialiserer seg på å øke salg 
gjennom nyskapende utvikling og 
sterkt fokus på sluttbrukernes behov. 
Susanne Grønlund er forankret i den 
skandinaviske design-tradisjonen, men 
ser likevel alltid etter nye veier å gå.



Scandinavian Business Seating eier merkevarene HÅG, RH og RBM og er 
skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sitteløsninger for private 
og offentlige kontormiljøer. Alle våre ansatte gjør en felles innsats for å realisere 
selskapets visjon, å gjøre verden til et bedre sted å sitte.

Scandianvian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på 
Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Selskapet har i tillegg salgskontorer i Danmark, 
Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Singapore, Sveits og Kina.

Scandinavian Business Seating 
Fridtjof Nansens vei 12 
P.O. Box 5055 Majorstuen 
NO-0301 Oslo 
Norge

Tel: +47 22 59 59 00 
E-mail: info-no@sbseating.com 
www.rbmfurniture.no 
www.sbseating.no
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