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RBM e-Connect/u-Connect
Design: 

Modern design met moderne functies. De RBM 
Connect heeft een architecturale kwaliteit die zowel 
geschikt is voor een creatief reclamebureau als een 
flexibel kantoor en een werkplaats. Het is een ge-
bruiksvriendelijke tafel die mobiel, licht en flexibel is. 
RBM e-Connect is in één handbeweging in te klappen 
en is vlak te stapelen op een stoelentrolley. RBM 
U-Connect is voorzien van wieltjes en is eenvoudig in 
te klappen en tegen een wand te plaatsen. Handig, 
nietwaar?



Model Beschrijving

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

3480-54*
3480-52*
3480-39
3480-38*
3480-27*
3480-25*

3384-01

3484-02

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

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

RBM e-Connect Ellipse
180 x 100 cm

RBM u-Connect Ellipse
160 x 90 cm   

22 mm
Melamine

Beuken

24 mm
Laminaat 
ABS rand

20 mm  
Popul. Sandw. 
laminaat ABS

Meerprijs

3380/3480-10
3380/3480-12
3380/3480-14
3380/3480-16
115000338008
115000338009
3210

Gepolijst/gelakt aluminium onderstel
Kabelhouder in zwart kunststof
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)

RBM e-Connect — RBM u-Connect
• Tafelpoten van aluminium, blank gepolijst of zilver Perlato 

metallic paint.
• Hoogte 73.5 cm (RBM u-Connect met wieltjes).
• Hoogte, ingeklapt: 84 mm (met tafelblad van 22 mm).
• Stapelbaar (RBM u-Connect tafels kunnen rechtop tegen elkaar 

aan worden gereden. Het opgeklapte tafelblad kan worden 
vergrendeld. Mobiele, opklapbare tafel. Het tafelblad kan over 
zijn eigen lengteas worden gekanteld.

• Leverbaar met frontplaat.
• Zie voor tafelbladafwerkingen pag. 75.
• De tafels voldoen aan DS/ENV 12521 en EN 527.
• RBM u-Connect heeft zachte wieltjes met rem

Standard

Melamine M3227
Beuken

Laminaat 2255
Polar white

Laminaat 7927
Folkstone grey


