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RBM Noor 6075
3d fineer kuip natural eiken  

gepolijst aluminium voetster
Location: Pukebergs Glasbruk, Sweden

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip Sky
Stalen sledeframe Aqua

RBM Noor 6070S  
Polypropyleen kuip Graphite
Beklede zitting in Remix 2 123
Zwartgelakt stalen armleuningen
Zwartgelakt aluminium voetster

RBM Noor is de nieuwste collectie 
kantine- en conferentiestoelen.
 
Een uitgebreide collectie van kleurrijke stoelen die 
eenvoudig te combineren zijn in iedere ruimte en 
omgeving. Het zijn moderne klassiekers, die sfeer, 
functionaliteit en gebruikersgemak combineren, en 
leiden tot prettige vergaderingen en een gezellig 
samenzijn. Een collectie met een Scandinavische 
identiteit en oog voor het milieu. RBM Noor luidt een 
nieuw begin in voor het vitaliseren van ruimtes en 
relaties. 

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip Vanille 
4-poots frame Snow

RBM Noor 6080F
Geheel gestoffeerd met Innofa Twill Aquatic
Stoelframe in gepolijst aluminium
Houten poten in de naturel kleur Essen
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RBM Noor 6050/55 RBM Noor 6060/65

RBM Noor 6080/85 RBM Noor 6070/75

CREATIVE 

Mixed RBM Noor models

Location: Pukebergs Glasbruk, Sweden

Weg van de middelmatigheid naar ruimtes die 
u inspireren, uw zintuigen prikkelen en met een 
uitstraling en materialen die een boodschap 
overbrengen. Ruimtes met nieuwe indrukken, waar 
nieuwe ideëen ontstaan  en waar creativiteit en 
plezier plaatsvinden... 

RBM Noor werkt sfeerverhogend, creëert de juiste 
energie, zet aan tot actie en vitaliseert mens en 
geest. RBM Noor maakt samenzijn leuk. 
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Learning
Leeromgevingen  zijn veelzijdig – ruimtes om te luiste-
ren, te praten, samen te werken en te delen, zowel voor 
groepen als individuen.  RBM Noor heeft op allemaal 
een antwoord. 

RBM Noor is een slanke lichtgewicht en eenvoudig 
in te zetten, te koppelen, te stapelen, op te slaan en 
schoon te maken. Noor is een kwaliteitsproduct met 
aandacht voor ergonomie en met een comfortabele 
zitbeleving. RBM Noor is ontworpen voor uw plezier  
en gemak.

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip Graphite
Zwartgelakt stalen sledeframe

Location: Kalmar Konstmuseum, 
Sweden

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip Graphite
Steelgrey gelakt sledeframe
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RBM Noor 6075
3D fineer kuip naturel eiken
Gepolijst aluminium voetster

RBM U-Connect tafel met 
Polarwhite laminaat tafelblad en 
zilver Perlato metallic gelakte 
poten

Location: Linnéuniversitet 
Pukeberg, Sweden

Klassieke Scandinavische kwaliteit en functionaliteit 

De pure en rustige uitstraling van dit onderstel in combinatie met  de 8 
mm kuip en de organische 3D-vorm zorgen voor vriendelijke vormen en 
oppervlakken, optimaal contact en ondersteuning. Geschikt voor jong 
en oud, voor iedereen. RBM Noor vitaliseert iedere omgeving - scholen, 
bilbiotheken, leslokalen, groepsruimtes, restaurants etc.

RMB Noor 6070
Polypropyleen kuip Vanille
Zwartgelakt aluminium 
voetster



RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip Vanilla
4 poots onderstel Snow

RBM Twisted Little Star tafel met  
Polarwhite laminaat tafelblad

Location: Linnéuniversitet Pukeberg, Sweden
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SOCIABLE 

RBM Noor 6085
3D fineer kuip donker eiken
Zwartgelakt aluminium frame
Donker eiken houten poten

RBM Eminent tafel met Berken Laminaat tafelblad en zwartgelakte poten

Location: Kalmar Konstmuseum, Sweden

We zijn mensen en houden ervan om samen te zijn. 
Collega’s, vrienden, partners. We houden ervan om 
contact te maken en om ideeën, plannen en onszelf te 
ontwikkelen. Iedereen stelt ruimtes op prijs die onze 
sociale activiteiten verrijken. 

De RBM Noor is ontworpen voor uw plezier en 
gemak. Een lichte en vrolijke collectie kantine- en 
conferentiestoelen van geniale eenvoud. Een 
moderne klassieker die werkplekken en sociale 
ontmoetingsplekken een nieuw leven inblaast.
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RBM Noor 6080S
Polypropyleen kuip Straw
Beklede zitting in Hallingdal 65407
Frame in gepolijst alluminium
Eikenhouten poten

Location: Kalmar Konstmuseum, Sweden

Designed for love at first sight 
 
De RBM Noor-collectie bestaat uit vrolijke en 
comfortabele stoelen die bij de eerste aanraking, 
aanblik en zitervaring positieve reacties oproept. 
Gladde oppervlakken met dynamische materiaal-
combinaties zorgen voor een  origineel ontwerp  
dat licht en plezier brengt in elke omgeving.
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RBM Noor 6055
3D fineer kuip in Eiken
Steelgrey 4-poots onderstel

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip Graphite
Zwartgelakt stalen sledeframe

Location: Pukebergs Glasbruk, Sweden

RBM Allround tafel met zwart laminaat  
tafelblad en zwartgelakte 4-poots  
zuilonderstel



18 19

MEETING

Mixed RBM Noor models
RBM Eminent tafel met Berken Laminaat 

tafelblad en zwartgelakte poten

Location: Pukebergs Glasbruk, Sweden

Moderne werkplekken bestaan uit dagelijkse 
activiteiten, meetings en conferenties. Alleen, 
maar ook samen. De werkomgeving moet 
modern, flexibel en uptodate zijn en zich 
gemakkelijk aan alle verschillende activiteiten aan 
kunnen passen. 

De RBM Noor past bij iedere sfeer - speels, 
gezellig, creatief, avant-garde, geraffineerd, 
formeel, chic...

Ontworpen voor goede communicatie en het 
vitaliseren van iedere omgeving. 
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RBM Noor 6070S  
Polypropyleen kuip Graphite
Beklede zitting in Remix 2 123
Zwartgelakte aluminium voetster
Zwartgelakte stalen armleuningen

Location: Designarkivet in Pukeberg, Sweden
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Altijd met oog voor duurzaamheid   

De geringe CO2-voetafdruk maakt de RBM 
Noor tot een duurzame keuze. Noor maakt op 
efficiënte wijze gebruik van milieuvriendelijke 
materialen zoals gerecycled aluminium, 
polypropyleen en deels gerecycled staal. Er 
wordt geen lijm gebruikt voor de verbindingen 
en de bekleding van de stoel waardoor de 
stoel eenvoudig  te demonteren en te recyclen 
is. Chroom is verboden in de productie van 
de Noor. In plaats daarvan zijn 2 nieuwe 
metalen coatings ontwikkeld voor de stoel. De 
stoel voldoet daarmee ook aan de strengste 
mielieueisen voor gebruik binnenshuis en 
verwierf daarmee  een Greenguard certificaat. 
 

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip Poppy

Zilvergrijs gelakt 4-poots onderstel
Zilvergrijs gelakte armleuningen.

Location: Designarkivet in Pukeberg, Sweden
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C l u
rs

Poppy

Vanilla Graphite

StrawClay Sky
Een combineerbare en kleurrijke 
collectie   

U kiest het model, de materialen en de kleuren. 
De polypropyleen stoelen zijn verkrijgbaar in zes 
kleuren, de 3D fineerzittingen in eiken of donker 
eiken. Bekleding is altijd een optie. Het model 
met vier poten en met het sledeframe zijn, net als 
de armleuningen, verkrijgbaar in tal van kleuren en 
afwerkingen. De houten poten zijn vervaardigd uit 
geolied en donker essen, de aluminium voetster 
is verkrijgbaar in zwart, wit of gepolijst aluminium. 
RBM Noor heeft een model voor ieder gebruik en 
interactie.

RBM Noor 6060

Polypropyleen kuip Straw, Stalen sledeframe Canola

RBM Eminent tafel met Polarwhite tafelblad en  

zilvergrijs gelakte poten

Location: Designarktivet in Pukeberg, Sweden

RBM Noor 6070F

Geheel bekleed in Innofa Graphite

Gepolijst aluminium voetster

RBM e-Connect Elipse met gepolijst alumnium poten

Location: Designarktivet in Pukeberg, Sweden

RBM Noor 6060Polypropyleen kuip Vanilla/Graphite/Sky

Stalen sledeframe Snow/Black/AquaRBM Allround tafel met zwart laminaat tafelblad en zwart gelakt 

4-poots zuilonderstel 
Location: Kalmar Konstmuseum, Sweden

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip Vanilla/SkyStaalgrijs 4-poots onderstel
Location: Designarkivet in Pukeberg, Sweden

Oak dark stainedOak
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the designers

www.stokkeaustad.com

StokkeAustad

www.formuswithlove.se www.gronlunddesign.com

Form Us With Love Susanne Grønlund/Grønlund Design

De RBM Noor collectie is een gezamenlijk designavontuur van drie bekende 
Scandinavische designbureaus en het RBM-team van Scandinavian Business  
Seating. Een compleet niet-traditioneel samenwerkingsproces. Een samens-
melting van ideeën om verder te komen dan middelmatigheid en een stoel te 
ontwerpen die door zijn karakter en kwaliteit invloed heeft op zijn omgeving.

Een bekroond designbureau uit 
Oslo, Noorwegen, dat via design 
waarde creërt. Door de essentie 
van elke designuitdaging bloot te 
leggen, ontwikkelt StokkeAustad 
holistische en rendabele oplossingen. 
Goede producten worden niet alleen 
gezien in een context van esthetiek, 
functionaliteit en winst, maar ook 
door waarden in het ontwerpproces te 
identificeren.

RBM Noor 6060SB
Polypropyleen kuip Poppy

Gestoffeerde rug en zitting in Remix 2 6125
Stalen sledeframe Lingon

Location: Konstmuseet Kalmar, Sweden

De studio Form Us With Love is actief 
in Stockholm, Zweden. Ze laten zich 
leiden door een sterke overtuiging 
dat de holistische denkwijze voor 
design de manier is om vooruitgang 
te boeken. Ze stelt de conventionele 
ontwikkeling en productie van 
dagelijkse voorwerpen, meubels en 
verlichting op de proef. In 2012 werd 
FUWL door Fast Company vermeld 
als één van de 50 meest invloedrijke 
designers ter wereld.

Een beroemde en bekroonde designer
met een lange ervaring in het design en
de ontwikkeling van nieuwe producten
in verschillende categorieën. De studio 
is gespecialiseerd in een innovatieve 
ontwikkeling met een sterke focus 
op de wensen van de eindgebruiker. 
Susanne Grønlund heeft haar roots in 
de Scandinavische designtraditie, maar 
is altijd op zoek om nieuwe wegen in 
te slaan.



Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH en RBM
en is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en produceren
van zitoplossingen voor particuliere en openbare kantooromgevingen. Alle
medewerkers werken samen vanuit de visie van het bedrijf:  
“To make the world a better place to sit.”

Het hoofdkantoor van Scandinavian Business Seating staat in Oslo, en de
productie vindt plaats in Røros (Noorwegen) en Nässjö (Zweden). Daarnaast
beschikt het bedrijf over verkooporganisaties in Denemarken, Zweden,
Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Singapore, Zwitserland en China.

 
 
 

 
 
 

Photo: Jonas Lindström

http://www.deprojectinrichter.com

