
RBM Tafels



RBM tafelcollectie – 
voor al uw wensen
Is de ruimte bedoeld om in te werken, iets te 

creëren, om te loungen of te dineren? In deze 

brochure leest u alles over onze RBM tafel collectie 

die voor ieder doel een oplossing biedt. Met 

functionaliteit in gedachten ontwerpen we tafels 

met  een strak en speels design waardoor ruimtes 

gaan leven. Onze collectie wordt gekenmerkt door 

een uitgekiend ontwerp en slimme oplossingen. 

Daarbij geldt dat alle RBM tafels duurzaam worden 

geproduceerd met een minimale impact op het 

milieu. Kies uw ruimte, model, kleur en materiaal 

en breng uw ruimte tot leven.

RBM Twisted Little Star
Fineer eiken tafelblad. Donker eiken poten.

RBM Noor 6080F
Geheel bekleed met Twill Graphite. Stoelframe in gepolijst 

aluminium. Donker eiken houten poten.

TAFEL

STOEL



Over ons
RBM is één van de merken binnen Scandinavian 

Business Seating en heeft een geschiedenis diep 

geworteld in de Deense design traditie. Voor ons 

is het belangrijk om de verwachtingen van onze 

klanten te blijven overtreffen als het gaat om 

kwaliteit, vorm en functionaliteit. Daarom voldoet 

RBM meubilair aan de hoogste kwaliteitscertificering 

en zullen de tafels en stoelen jaren meegaan.



Creatieve 
omgevingen
Mensen zijn creatieve wezens. We 
komen het beste tot ons recht als we 
onszelf creatief kunnen uiten zowel 
alleen als in een groep. Een omgeving 
die flexibel op onze behoeften inspeelt 
en onze geest de  vrijheid biedt is 
het perfecte podium voor eindeloze 
creatieve mogelijkheden. 

RBM Twisted Little Star
Polarwhite laminaat tafelblad. Donker eiken poten.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Vanilla. Stoelframe in gepolijst 

 aluminium. Donker houten poten. 

TAFEL

STOEL



RBM u-Connect
Polarwhite laminaat tafelblad met zwarte ABS tafelband,

160x70 cm. Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6070
Polypropyleen kuip in Clay. Zwartgelakt aluminium voetster.

TAFEL

STOEL

RBM 

u-Connect
Kunt u zich een tafel voorstellen die kan worden 

ingeklapt, gestapeld en eenvoudig op te bergen 

is wanneer die niet in gebruik is? Een lichtgewicht 

tafel met wielen voor gemakkelijk transport. De 

RBM u-Connect heeft dit allemaal en nog veel meer! 

Naast de praktische vormgeving en functionaliteit 

heeft de tafel ook een eigentijds ontwerp waar je 

echt van gaat houden.



RBM

Allround
De RBM Allround tafel is één en al veelzijdigheid. De 

RBM Allround tafels passen in elke omgeving en zijn 

gemaakt voor diverse activiteiten. Of het nu om een 

vergaderruimte gaat of een projectruimte op scholen. 

Het ontwerp is strak en eenvoudig, maar verre van 

saai. Met verschillende maten, vormen en functies is 

het echt een ster in zijn klasse.

RBM Allround
Polarwhite laminaat MDF tafelblad, 180x90 cm. Schuinafgewerkte 

tafelrand met zwarte ABS band. Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Sky. Stoelframe in gepolijst aluminum.

Donker houten poten.

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip in Graphite. 4 Buisvormige poten in metaal zilver.

TAFEL

STOEL



’Leren’
Onze horizon verbreden en nieuwe dingen leren 
kunnen de meest lonende zaken in het leven zijn. 
‘Leren’ zorgt ervoor dat we blijven groeien en ons 
blijven ontwikkelen als mens. Het verbreden van 
onze horizon en nieuwe dingen leren zijn één van de 
meest vervullende dingen in ons leven. Door te leren 
groeien we en ontwikkelen we ons. Scholen en andere 
instellingen die dit mooie proces faciliteren moeten op 
hun beurt worden gefaciliteerd met een inspirerende 
omgeving die jarenlang intensief gebruik doorstaat. 
De inrichting moet zowel functioneel als duurzaam
zijn zodat de mensen in deze ruimten zich volledig 
kunnen richten op hun educatieve reis. 

RBM Eminent
Polarwhite laminaat tafelblad. Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip in Sky. Sledeframe in Steelgrey.

TAFEL

STOEL



RBM

Eminent
RBM Eminent is een duurzame en stevige 

tafel gemaakt voor omgevingen zoals 

scholen, instellingen, conferentiezalen, 

kantines en aula’s. Meerdere tafels in 

verschillende vormen en maten kunnen 

eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld 

om een langere tafel te creëren waardoor 

Eminent een praktische keuze is voor 

deze ruimtes.

RBM Eminent
Grijs laminaat tafelblad F7928 en zwarte ABS band. 

Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip in Clay. 4 buisvormige poten in Steelgrey.

TAFEL

STOEL



RBM Eminent
Polarwhite laminaat tafelblad met zwarte ABS tafelband.

Zwart gelakte poten.

RBM Ballet Medium draaistoel
Zwarte kunststof kuip. Zwart polyamide voetster.

TAFEL

STOEL



RBM u-Connect
Polarwhite laminaat tafelblad, 160x70 cm.

Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip in Vanilla/Sky. Sledeframe in Snow/Steelgrey.

RBM 615
Beklede zitting in Fame FM60999. Zwart polyamide voetster.

TAFEL

STOEL

RBM u-Connect heeft het vermogen 
om elke ruimte in een paar seconden 
om te toveren in een nieuwe.



RBM Eminent
Polarwhite laminaat tafelblad, 160x80 cm. Zwart gelakte poten.

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip in Sky. Sledeframe in Steelgrey.

TAFEL

STOEL



Samen dineren
Wanneer we samen aan tafel zitten 
om te eten delen we veel meer dan al-
leen een maaltijd. We delen gedachten, 
ideeën, discussies en fragmenten van 
onze dag. Of het nu thuis, in een café of 
op kantoor in de kantine is. Voeg daar 
een uitnodigende ruimte aan toe die van 
nature mensen dichter bij elkaar brengt 
en je hebt de perfecte sfeer gecreëerd 
voor een gevoel van saamhorigheid.

RBM Twisted Little Star
Polarwhite laminaat tafelblad. Donker eiken poten.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Vanilla. Stoelframe gepolijst aluminium.

Donker houten poten.

TAFEL

STOEL



RBM Twisted Little Star
Polarwhite laminaat tafelblad. Naturel eiken poten.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Vanilla. Stoelframe in gepolijst 

aluminium. Naturel houten poten.

TAFEL

STOEL

RBM

Twisted Little Star
De RBM Twisted Little Star tafel brengt sfeer in 

elke ruimte met zijn speelse en unieke ontwerp. 

De tafel is zowel geschikt in een huiselijke 

omgeving als in een lounge-, vergaderruimte, 

kantine of bibliotheek. Het innovatieve 

ontwerp zorgt ervoor dat meerdere tafels aan 

elkaar kunnen worden gezet als een puzzel, 

en zo een open werksfeer en samenwerking 

stimuleert. Een must have als het gaat om het 

samenbrengen van mensen!



RBM Twisted Little Star 
Eiken fineer tafelblad. Naturel eiken poten.

RBM Low-back Bella
Graphite kuip, bekleding in Remix 2 163. Stalen 

aluminium gelakte poten, RAL 9006.

TAFEL

STOEL

RBM Twisted Little Star 
brengt een speelse sfeer 
in ieder interieur. 



Informele  
vergaderingen
Soms hebben we behoefte aan een 
korte break. Om te kletsen met 
collega’s of om even weg van ons 
bureau te zijn. Een moment om op 
te laden en al het andere even te 
laten wachten. Plekken die hiertoe 
uitnodigen zijn in ziekenhuizen, 
kantoren en scholen van 
onschatbare waarde. 

RBM Allround
Polarwhite laminaat tafelblad (rond), diameter 120 cm. 

Zwart gelakte 5-poots voetster.

RBM Noor 6060
Polypropyleen kuip in Vanilla. Sledeframe in Steelgrey.

TAFEL

STOEL



RBM Allround
Polarwhite laminaat tafelblad (rond) diameter 120 cm. 

Wit 5-poots onderstel.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Vanilla. Stoelfame in gepolijst 

aluminium. Naturel houten poten.

TAFEL

STOEL

RBM

Allround
RBM Allround tafels hebben een eerlijk en eenvoudig ontwerp 
dat gemakkelijk in de smaak valt. Met de vele maten en 
vormen is er één voor elke ruimte. Dat is de reden waarom 
Allround net zo goed past in uw huis als in kantines of lounge 
omgevingen. In combinatie met de RBM Noor stoelen tovert 
u de ruimte ineens om tot een stijlvol Scandinavisch landschap.



RBM Twisted Little Star 
Polarwhite laminaat tafelblad. Naturel eiken poten.

RBM Noor 6080
Polypropyleen kuip in Clay. Gestoffeerd in 

GU Setesdal SSD125. Naturel houten poten.

RBM Noor 6085
3D fineer kuip in naturel eiken. Gestoffeerd in 

GU Setesdal SSD125. Naturel houten poten.

TAFEL

STOEL

Maak inspirerende

combinaties.



RBM Standard klaptafel 
Polarwhite laminaat tafelblad, 120x45 cm. Zwart gelakt frame. 

RBM Ana
Polypropyleen kuip in Charcoal. Poten in grey.

TAFEL

STOEL

Vergaderingen 
en conferenties
Het bijwonen van een grootschalig 
evenement of congres is vaak 
inspirerend. Het brengt nieuwe 
professionele inzichten en legt sociale 
verbanden. De omgeving speelt een 
belangrijke rol bij deze ervaring. 
Wanneer de ruimte flexibel en 
aangenaam is ingericht zorgt dit 
voor betere concentratie en 
inspiratie bij de aanwezigen. 



RBM Standard klaptafel
Polarwhite laminaat tafelblad, 180x80 cm. Chroom frame. 

RBM Ana
Polypropyleen kuip in Charcoal. Poten in grey.

TAFEL

STOEL

RBM

Standard klaptafel
Als u op zoek bent naar een tafel voor grote 

bijeenkomsten is dit de perfecte keuze. Met het 

strakke design en de praktische eigenschappen 

is het ideaal voor vergaderingen, conferenties 

en kantines. RBM Standard klaptafels zijn in 

verschillende vormen en maten beschikbaar, die 

gemakkelijk en flexibel zijn om precies de juiste 

ruimte voor uw evenement te maken. Deze tafel 

kan eenvoudig worden ingeklapt en vervoerd 

en neemt dus weinig ruimte in beslag.



RBM Ultima
Polarwhite laminaat tafelblad. Zwart gelakt frame.

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip in Clay. 4 buisvormige poten in 

Steelgrey. 

TAFEL

STOEL



RBM Ultima
Polarwhite laminaat tafelblad. Zwart gelakt frame.

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip in Graphite and Poppy. 

Buisvormige poten in Steelgrey.

TAFEL

STOEL

RBM

Ultima Klaptafel
RBM Ultima klaptafel is de stijlvolle en 

praktische keuze voor elke vergaderruimte 

of congresruimte. Ultima is flexibel, in veel 

maatvoeringen beschikbaar en kan gemakkelijk 

worden ingeklapt, getransporteerd en 

opgeslagen met een minimum aan opslagruimte. 

Het eenvoudige ontwerp zorgt voor maximale 

flexibiliteit en zal elke ruimte verbeteren. RBM 

Ultima is uw ultieme klaptafel.



RBM Ultima
Polarwhite laminaat tafelblad. Frame van chroom.

RBM Noor 6050
Polypropyleen kuip in grafiet, Sky, Vanilla, Clay en Straw. 

4 buisvormige poten in Steelgrey.

TAFEL

STOEL



Scandinavian Business Seating

Guldenweg 17 

4879 NL, Etten-Leur 

Nederland

Tel: +31 (0)76 504 25 35 ·

Fax: +31 (0)76 503 54 51

Email: info-nl@sbseating.com

www.rbmfurniture.nl | www.sbseating.nl

Pho
to b

y Jo
nas Lind

strö
m

Bij Scandinavian Business Seating werken alle medewerkers elke dag met passie aan de 

visie ‘To make the world a better place to sit’. Dit betekent niet alleen dat we de beste 

zitoplossingen ontwerpen en produceren, maar ook dat we om elke beweging geven die 

invloed heeft op uw lichaam. Met deze passie in het vizier weten we raad wanneer het gaat 

om het verhogen van uw concentratie, het verbeteren van uw prestatie en de creatie van 

een ruimte vol leven en interactie.

Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH, BMA en RBM. Het 

hoofdkantoor is in Oslo gevestigd en de productie vindt plaats in Røros (Noorwegen), 

Nässjö (Zweden) en Zwolle (Nederland). Scandinavian Business Seating is marktleider in 

Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en vervaardigen van dynamische en inno-

vatieve zitoplossingen voor werken de mensen in de private en publieke sector.  

 

Onze producten worden in meer dan 40 landen verkocht via verkoopkantoren in Noorwegen, 

Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, 

België, Singapore, China, Hong Kong en Australië.


