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RBM Noor 6075
Skal i 3D fanér i naturlig ekFotkryss i 

polerad aluminium

Plats: Pukebergs Glasbruk, Sverige  

RBM Noor 6070S  
Polypropylenskal i Graphite
Klädd sits i Remix 2 123 
Armstöd i svartmålad stål 
Fotkryss i svarmålad aluminium

RBM Noor är den nya serien 
matsals- och konferensstolar.  

Ett brett sortiment med färgstarka stolar som passar in 
i alla rum och miljöer. En modern klassiker med det där 
lilla extra som genom funktion och användarvänlighet 
lägger grunden till positiva möten mellan människor. 
En serie med skandinavisk identitet och genomgående 
miljötänk. RBM Noor lägger grunden till ett nytt sätt att 
gjuta liv i rum och relationer.  

RBM Noor 6050
Polypropylen skal i Vanilla
4 ben i Snow

RBM Noor 6080F
Helklädd med Innofa Twill Aquatic
Sitsram i polerad aluminium 
Träben i naturfärg
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RBM Noor 6050/55 RBM Noor 6060/65

RBM Noor 6080/85 RBM Noor 6070/75

CREATIVE 

Mixade RBM Noor modeller

Plats: Pukebergs Glasbruk, Sverige

Hitta en unik plats som ger dig inspiration, som 
berör dig och förmedlar ett budskap genom sin 
design och sina material. En plats som ger nya 
intryck, där du får nya idéer och där kreativiteten 
får plats att flöda fritt…

RBM Noor förbättrar stämningen i ett rum, 
skapar rätt vibrationer, uppmuntrar till aktiviteter 
och bidrar till glädje. Gör det lättare att vara 
tillsammans. 
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Learning
Flexibilitet är ett måste i utbildningslokaler – plats att 
lyssna, prata, samarbeta och dela med sig, för både 
grupprojekt och enskilt arbete. 

RBM Noor  är smidig, lätt, enkel att hantera, placera ut, 
stapla, förvara och rengöra. RBM Noor är konstruerad 
för att vara både praktisk och bekväm. Dess kvalitets-
funktioner och höga ergonomiska standard gör den till 
en bekväm sittupplevelse. 

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Graphite
Stålmedar i Black  

Plats: Kalmar, Konstmuseum 
Sverige

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Graphite
Stålmedar i Steelgrey
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RBM Noor 6075
Skal i 3D fanér i naturlig ek
Fotkryss i polerad aluminium

RBM u-Connect bord med 
laminatbordsskiva i Polarvit och 
silvergrå målade ben

Plats: Linnéuniversitetet
Pukeberg, Sverige

Klassisk skandinavisk kvalitet och funktion  

Underredets stilrena och snygga look kombinerat med sitsskalet 
på 8 mm och de organiska 3D-formerna skapar mjuka och 
användarvänliga ytor samt bästa kontakt och stöd. För unga 
och gamla, för alla. RBM Noor vitaliserar alla miljöer – skolor, 
bibliotek, klassrum, rum för samarbete, etc.  

RMB Noor 6070
Polypropylenskal i Vanilla
Fotkryss i svartmålad alu-
minium 



RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Vanilla
4 ben i Snow 

RBM Twisted Little Star bord i Polarvit laminatskiva

Plats: Linnéuniversitetet Pukeberg, Sverige
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SOCIABLE 

RBM Noor 6085
Skal i 3D fanér i mörkbetsad ek
Sitsram i svartmålad auluminium
Mörkbetsade träben

RBM Eminent bord med laminatskiva i björk och svartmålade ben

Plats: Kalmar Konstmuseum, Sverige

Vi människor älskar att umgås. Med kollegor, vänner 
och partners. Vi möts och förverkligar våra idéer, planer 
och oss själva. En miljö som främjar våra möjligheter att 
umgås uppskattas av alla. 

RBM Noor är konstruerad för att vara både praktisk och 
bekväm. Det är en genialiskt enkel, lätt och livfull serie 
med stolar för matsalar och konferenser. En modern 
klassiker som ger det där lilla extra åt miljöer där 
människor umgås.
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RBM Noor 6080S
Polypropylenskal i Straw
Klädd sits i Hallingdal 65407
Sitsram i polerad aluminium
Träben i naturliga färger

Plats: Kalmar Konstmuseum, Sverige

Designad för kärlek vid första 
ögonkastet 
 
RBM Noor är en omfattande serie av bekväma stolar 
som skapar positiva känslor när du rör vid och tittar 
på dem – med andra ord, när du använder dina 
sinnen. Mjuka ytor med dynamiska materialmöten 
ger en genuin design, som tillför ljushet och glädje i 
alla miljöer. 
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RBM Noor 6055
Skal i 3D fanér i naturlig ek  
4 ben i Steelgrey

RBM Noor 6060
Polypropylenskal i Graphite
Stålmedar i Black

Plats: Pukeberg Glasbruk, Sverige 

RBM Allround bord med svart  
laminatskiva med 4 grenad pelarbeslag
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MEETING

Mixade RBM Noor modeller

RBM Eminent bord med laminatskiva i björk och svarmålade ben

Plats: Pukebergs Glasbruk, Sverige

Den moderna arbetsplatsen är sammansatt av 
olika samarbetsformer, möten och sammanträden. 
Både privat och offentligt. Arbetsmiljön måste vara 
modern, flexibel och rörlig för att kunna anpassas 
efter olika aktiviteter. 

RBM Noor kan bidra till alla uttryck och intryck 
– lekfull, mysig, kreativ, avantgarde, sofistikerad, 
formell, respektingivande...

Designad för att främja dina vardagsrelationer och 
vitalisera alla miljöer.
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RBM Noor 6070S  
Polypropylenskal i Graphite 
Klädd sits i Remix 2 123
Fotkryss i svartmålad aluminium 
Armstöd i svartmålad stål

Plats: Designarkivet i Pukeberg, Sverige 
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Alltid hållbarhet i fokus 

Ett litet ekologiskt fotavtryck gör RBM Noor 
till ett hållbart alternativ. Vi är resurssnåla och 
använder material med låg miljöpåverkan som 
återvunnen aluminium, polypropen och delvis 
återvunnet stål. All montering av klädslar är 
skapade utan att använda lim för att göra det 
enkelt att montera ner och återvinna stolen. 
Krom är förbjuden i produktionen av RBM 
Noor. Som resultat av det har vi utvecklat två 
nya metallfärger för stolen. RBM Noor möter 
dom striktaste kraven för inomhusklimat och  
har Greenguard certifikat.  
 

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Poppy

4 ben i Metalsilver 
Armstöd i Metalsilver 

Plats: Designarkivet i Pukeberg, Sverige 
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C l u
rs

Poppy

Vanilla Graphite

StrawClay Sky
En färgstark kollektion med  
kombinationsmöjligheter   

Du väljer modell, material och färg. 
Polypropylensitsarna finns i sex olika färger, 
3D-fanersitsarna finns i ek eller mörkbetsad ek. 
Klädsel kan alltid väljas till. Stålunderredet finns 
med ben eller medar och kan levereras i ett 
antal olika färger och ytbehandlingar. Precis som 
armstöden. Ben av trä finns i betsad natur eller 
mörkbetsad ask och aluminiumunderredet finns i 
svart eller polerad aluminium. Det finns en RBM 
Noor för varje användningsområde och för varje 
tillfälle.

RBM Noor 6060

Polypropylenskal i Straw 

Stålmedar i Canola 

RBM Eminent bord med bordsskiva i Polarvit och alulackerade ben

Plats: Designarkivet i Pukeberg, Sverige 

RBM Noor 6070F

Helklädd i Innofa Twill Graphite 

Fotkryss i polerad aluminium

RBM e-Connect Elipse med polerade aluminium ben

Plats: Designarkivet i Pukeberg, Sverige 

RBM Noor 6060Polypropylenskal i Vanilla/ Graphite/ Sky 

Stålmedar i Snow/ Black/ Aqua RBM Allround bord i svart laminatskiva och 4 pelarben i svart

 
Plats: Kalmar Konstmueum, Sverige 

RBM Noor 6050
Polypropylenskal i Vanilla/ Sky 4 ben i Steelgrey

Plats: Designarkivet i Pukeberg, Sverige 

Mörkbetsad ek Ek
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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 kollektionen inbjuder till ett designäventyr som delades av tre 
skandinaviska designbyråer och Scandinavian Business Seating. En fusion  
av tankar som som anpassar och förverkligar en stol som inspirerar och ger 
kvalitet till dess miljö. 

En prisbelönad designbyrå i Oslo, 
Norge, som skapar värde genom 
design. Dom tar fram kärnan i varje 
design vilket utmanar StokkeAustad 
att skapa holistiska och lönsamma 
lösningar. Dom ser inte produkter 
enbart som estetiska, funktionella 
och lönsamma utan också identifierar 
värdena i själva designprocessen. 

RBM Noor 6060SB
Polypropylenskal i Poppy

Klädd sits och rygg i Remix 2 612
Stålmedar i Lingon

Plats: Konstmuseet Kalmar, Sverige 

Studion Form Us With Love har sin 
bas i Stockholm, Sverige. Styrda av en 
stark tro att ett holistisk design tänk är 
framtiden för att utmana utveckligen 
inom produktion av vardagliga objekt, 
möbler och belysning. Under 2012 
listade Fast Companys FUWL som 
en av världens 50 mest inflytelserika 
designers. 

är en erkänd och prisbelönt designer 
med en lång erfarenhet inom design 
och utveckling av nya produkter för olika 
kategorier. Studion är specialiserad i 
att öka försäljning genom innovativ 
utveckling och ett starkt fokus av 
användarens behov. Susanne Grønlund 
har rötterna i skandinavisk design men 
letar alltid efter nya möjligheter.



Scandinavian Business Seating äger varumärkena RBM, HÅG samt RH och är 
marknadsledande i Skandinavien inom design och tillverkning av sittmöbler 
för kontorsmiljöer i den privata och offentliga sektorn. Tillsammans arbetar alla 
anställda för att förverkliga företagets vision - “Att göra världen en bättre plats att 
sitta i”. Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo och produktion 
i Röros, Norge och Nässjö, Sverige. Som tillägg har företaget säljbolag i Danmark, 
Sverige, Tyskland, Holland, UK, Frankrike, Singapore, Schweiz och Kina.

Scandinavian Business Seating 
Rosenlundsgatan 29C 
Box 17198 
104 62 Stockholm  
Sverige 

Tel: +46 752 45 50 50 
Email: info-se@sbseating.com  
www.rbmfurniture.se 
www.sbseating.se
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