
VITALISING  
SPACE AND RELATIONS



Scandinavisch design, strak en functioneel

Met de functionele ronde vormen vormt RBM Sweep 
een stijlvolle aanvulling op de RBM Sweep banken 
en fauteuils. De tafel, stoelen en bank vormen dan 
ook een perfecte eenheid en stralen comfort en 
functioneel Scandinavisch design uit. De tafel is 
beschikbaar in drie maten en is ideaal als bijzettafel of 
salontafel.

 
Design: Harrit-Sørensen  



• Tafel aan te raden in combinatie met RBM Sweep stoelen en sofa’s.
• Opvallende tafel met designvolle groef in het tafelblad.
• Hoogte 44,7 cm, breedte 70 cm.
• Tafelblad in 3 afmetingen:
 - 70 cm (pas bij de RBM Sweep stoel)
 - 120 cm (2-zits bank)
 - 175 cm (3-zits bank)
• Dikte tafelblad: 30 mm fineer.
• Elegant en zichtbaar berkenfineer profiel in tafeloppervlak.
• Tafelpoten in chroom, wit (RAL 9016) of zwart 

(RAL 9005) met kunstsof doppen.
• Getest en in overeenstemming met DS/ENV 12521 en EN 527.

Code nr. Model

1680-30

1680-35

1680-39

RBM Sweep tafel

70 x 70 cm 

120 x 70 cm

175 x 70 cm

Tafelblad

Het volledige RBM tafelbladprogramma met 
aanvullende materialen en kleuren leest u 
achterin de RBM prijslijst.

Laminate 2255
Polar White 

 
Walnut 



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). Scandinavi-
an Business Seating is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ont-
werpen en vervaardigen van dynamische en innovatieve zitoplossingen voor 
werkende mensen in de private en publieke sector.

Onze producten worden in meer dan 40 landen verkocht via verkoopkan-
toren in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, België, Singapore, China, Hong 
Kong en Australië.

Scandinavian Business Seating 

www.rbmfurniture.nl 
www.sbseating.nl 
info-nl@sbseating.com


