
Bringing life to rooms

Stel farver i plast

Light grey (RAL 7047)

Grey (RAL 7043)

Beige (RAL 7036)

RBM Mickey er den perfekte siddeløsning for dem, der søger
for en mere aktiv tilgang til arbejdet.

Puffen drejer og svinger fra side til side og har en justerbar 
højdeindstilling. Den giver god støtte under stående arbejde, 
men kan tjene mange forskellige behov, såsom hurtige 
møder ved counterbordet eller ved siden af et skrivebord.

Med det specielle håndtag kan puffen let højdejusteres 
eller flyttes rundt i en håndevending. RBM Mickey 
kan bestilles i et væld af udtryksfulde tekstiler og 
farver, der kombineres med neutrale plastfarver.

RBM Mickey er ergonomisk designet og den kan benyttes 
til aktivt skrivebordsarbejde, både siddende og stående. 
Den følger let din siddestilling med en 10-graders 
hældning til begge sider. Disse stillingsændringer 
under arbejdet giver aktiv støtte til ryggen.

Design af: ITO Design

RBM Mickey
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Beskrivelse Vægt  

Drejbar puf med højdejustering og sidelæns vip 10° 11,5 kg

Produkt specifikation

• Stolen vipper fra side til side med en indbygget 10 graders 
hældning for aktiv støtte og har en højdejustering der går  
fra en lav puf til høj stol

• Med det specielle håndtag kan puffen let flyttes og 
højdejusteres fra en lav puff til en høj stol 

• Håndtag til højdejustering er altid lavet af det samme  
tekstil som resten af sædet

• Basens sider kan laves af: Det samme tekstil som sædet
• Plast i samme farve som øvrige plastelementer
• Plastelementer og cover til gasliften er lavet af  

forskellige materialer - farver kan variere lidt
• Tre standard farver på

Tilvalg

• Glidere i teflon - universal, (hårde glidere  
til bløde underlag er standard)

Standard kollektion (tekstiler / farver) -  
leveringstid fra fabrik inden for 15 arbejdsdage
Extended kollektion (tekstiler / farver) -  
leveringstid fra fabrik inden for 25 arbejdsdage 

Se RBM prislisten for flere detaljer

Blødt profileret skum gør 
siddeoplevelsen mere 
behagelig

Højdejustering (33 cm  
vandring) og drejefunktion  
giver aktiv støtte selv i 
stående stilling

Vippefunktionen følger
brugerens siddestilling

Kompakt form gør RBM 
Mickey let at flytte rundt


