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ZETBy® MØDEborD 



KærE KunDE
I en tid med klimaet øverst på dagsordnen giver det næsten  
sig selv, at virksomhederne i stigende grad stiller krav til 
miljøet – også når det gælder indretning. 
 

Ergonomi

Kontormøbler fra rumas er et glimrende eksempel på gedigent og ErgonoMisK design, 

der samtidig vægter hensynet til miljøet højt. Tendensen peger entydigt i retning af, at 

flere og flere virksomheder prioriterer klima- og miljøvenlige løsninger.

godt indEklima

En anden finesse ved rumas er, at alt fra bordplader, skabsfronter, skranker til stole kan 

være beklædt med furniture linoleum. som naturmateriale er linoleum i høj grad med til at 

skabe et godt INdEKLIMa. Linoleum virker BaKTERIEhæMMENdE og har en stærk 

LydaBsORBERENdE evne, der ganske enkelt opsuger den klang, der ellers ville være 

ved hårdere overflader. Akustikken forbedres således og det er en stor fordel i eksempel-

vis åbne kontormiljøer.  

Selvfølgelig leveres alle låger med lyddæmpende soft-luk...

Venlig hilsen rumasserne 

 

Arbejdsglæde...
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ZETBy® HæVE sænKEborD  

4



ZETBy® HæVE sænKEborD  

Stilrent, visionært design. Justerbare fødder eller flytbart på letløbende gummihjul. Integreret kabelbakke. 

Forskellige bordplader. Fingertouch betjening. Hvid, sort eller sølv stel - crom fod. 

Design:
Møbelarkitekt
Jørgen Posborg
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ZETBy® HæVE sænKEborDE

ZETbY® med hvidt stel på hjul

integreret kabelbakke

integreret lampebeslag

MuLTisKuFFEn® som passer til alle borde



ZETBy® HÆVE SÆNKEbord  // sLydE® SKydElågESKab 
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BaCKUP® HÆVE SÆNKEbord  //  SKabE mEd muSHroom liNolEum 

8
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BaCKUP® HæVE sænKEborD   
FAZET, TUBE eller PLANO fod 

BaCKUP® hæve sænkebordet er klassisk, stilrent og yderst stabilt. Bordet leveres i linoleum, laminat og finér i mange 

flotte farver. Stelfarver hvid, sort eller sølv. Leveres med fingertouch betjening i bordpladen og valgfri fødder. 

MuLTisKuFFEn® (Jf. bill. til højre) er en let, slank skuffe placeret under bordpladen.

En praktisk, rummelig skuffe der udnytter spildpladsen optimalt.

MuLTisKuFFEn® leveres i sort metal med flytbare metalskillerum, 110% udtræk med mulighed for montering af lås.

Kabelbakke 

MuLTisKuFFEn® til alle borde

integreret lampebeslagDesign: Dogme Team



CaSSiUS® HævE SæNkEBOrd PÅ SArGFrIT STEL
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CassIUs® hæve sænkebord i flot design uden sarg. Bordet 

kører let og lydløst med betjeningspanel under bordpladen. 

Fingertouch betjening kan monteres mod tillæg. 

Bordplade med linoleum i flotte sprøde farver, laminat eller 

finér og med stilfuld PLANO fod. 

Stel leveres i sølv, sort og hvid. PLANO fod i farverne sølv, 

sort eller hvid er inklusive - Crom eller alu decor mod tillæg.

PLANO fod – aluminium PLANO fod – crom

Design: Dogme Team



Spin®. ØKonoMisK HæVE sænKEborD
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Funktionelt, stabilt og økonomisk hæve sænkebord. 

sPIN® hæve sænkebord leveres i størrelser fra 80 x 160 cm til 

100 x 200 cm med ABS-kant. Bordpladen leveres i hvid eller 

toscanagrå lamin eller med linoleum i mange sprøde farver. 

10 valgfrie ABS-kantfarver og sølv stel.

sPIN® skrivebordet hæves og sænkes let. Kontrolpanelet 

sidder praktisk placeret ved kanten af skrivebordets. 

sPIN® hæve sænkebord - ”Økonomi mEd Stil”...

MuLTiskuffen (se nedenfor) leveres som tilbehør.

MuLTisKuFFEn® åben

bordplade med linolEUm

MuLTisKuFFEn® lukketDesign: Dogme Team



12

BaCk Spot ComFort® KonTorsToL

Meget ergonomisk med sin fleksible ryg, 

der former sig efter dig. 

 

Stof ryg med flot finish. 

 

Synkron-vip som indstilles i hårdhed. 

 

Højdejusterbar i ryg og stel. 

 

 Forskydbart sæde. 

 

 Hjulbrems når stolen ikke benyttes. 

 

blødbane hjul.

innovativ rygkonstruktion

 

 Med og uden højdejusterbare armlæn.

 

 Polstring med stof eller kunstlæder 

Design: ronald straubel

sort stel

Crom stel

Flex ryg



BaCK sPOT COMFORT® KonTorsToL  //   CassIUs® HæVE sænKEborD
 



aVIaNET KoNtorStol  //  ZETBy® HæVE sænKEborD 
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aVIaNET KoNtorStol  //  ZETBy® HæVE sænKEborD 
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avianEt® DEsign og KoMForT DEr ”rYggEr”

aVIaNET kontorstol med transparent og elastisk net-ryg, som former sig efter ryggen og giver fantastisk ergonomisk støtte. kan leveres med ekstra lændestøtte. 

aVIaNET TXC udgave i blank poleret rustfrit stål og forkromede hjulkapper - en helt utrolig elegant stol til den ekstra kræsne bruger.  

Leveres med slidstærk Xtreme eller læder polstring med synkronmekanisme og blødbanehjul. Med og uden armlæn.

Italiensk kvalitet og design af stefano Talin fra Valdagno, Italien.
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rumas opbevaringssystemer kan leveres i utallige 

kombinationer. 

Her er de vist med en flot, lys mushroom linoleum på 

låger og alu topplader. 

Linoleum som er et naturmateriale, hæmmer bakterie 

dannelse, dæmper rumlyd og reflekterer ikke lyset. 

Linoleum er behagelig at røre ved og bliver ikke kold. 

reolerne kan leveres med fast sokkel, på ben, hjul- eller 

væghængte. Alle låger leveres med soft-luk.

rEoLEr MED LINOLEUM På LågEr og aLUMINIUM TOPPLAdEr



Alle fronter leveres som altid med soft-luk. 

skabe/reoler leveres med korpus i hvid og toscanagrå lamin eller sort lakeret. Valgfri sokkel på hjul, til vægmontering, på vinkel fødder eller på fast alu sokkel.

kLASSISk LOOK sorT og aLUMINIUM Er FLoT

17



SlYdE® væghængt med cornflower linoleum fronter.

SlYdE® på hjul, høj model med mushroom 

linoleum fronter.
SlYdE® på hjul, hvid lak med én låge. åbne eller lukkede sidereoler. 

SlYdE® på hjul med sorte linoleum fronter og sort lakeret 

korpus.

18

sLydE® SkYdELÅGESkAB MEd SOFT LUk

Enkelt, tidløst og ikke mindst funktionelt skab med god 

opbevaringsplads. 

Skabene leveres i 2 højder, flere front-løsninger og 

kraftig top og bund for at sikre stabilitet.

skabene leveres med fast alu sokkel, på vinkelfødder, 

på hjul eller væghængte. Alle låger leveres med soft-luk 

og valgfri greb.
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WyPE® UdTrækSSkAB - OGSÅ SOM rUMdELEr

Flot frontudtræksskab med masser af 

opbevaringsplads.  

 

Meget anvendelig og praktisk som rumdeler i  

storkontorer. 

Mange front-løsninger og farvekombinationer med 

linoleum, lak og kantfarver. Valgfri greb. 

Skabet leveres højre- eller venstrevendt.



BaSE® SkrANkE

BASE sKRaNKE INSPIrATION
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BaSE® SkrANkE

buet BasE® skranke med alu-decor og glas-decor på top. 

BasE® skranke  

BasE® skranke  

21

BASE sKRaNKE

LØsningEr MED 

ANTIBAkTErIEL

og NATUrLIG

LINOLEUM i 

sPrØDE FaRVER 

rumas producerer og leverer individuelle skranke løsninger, tilpasset behov og smag. 

skrankerne produceres i materialer af høj kvalitet på egne fabrikker i nordjylland. 

Anvendelse af linoleum, finér, stål og glas åbner op for et utal af muligheder.

i tæt dialog med kunden udarbejder rumas’ tegnestue forslag til skranke løsning / reception. Vore 

indretningsarkitekter har mange års erfaring og kan således råde og vejlede, så behov, smag og ikke 

mindst udnyttelse af pladsen i rummet, tilgodeses bedst muligt.







BaCKUP® SkrANkE INSPIrATION

Let, tidløs skranke i linoleum, finér eller lakeret
med BACkUP, SPIN eller QUAdrO skrivebord. 
 
Elegant topplade i eloxeret aluminium.
 
Taskehylde i 3 mm eloxeret aluminium eller glashylde 
kan monteres. 
 

Alu laminat fodspark.

24



sTÅSkrANkE INSPIrATION
Stå skranker eller receptionsdiske i flot og tidløst 

design som kan tilpasses alle rum og behov. 

 

skranken produceres med bakteriehæmmende 

linoleum, finér eller lakeret og kan inddeles med 

enten skuffer, åbne hylder eller låger. 

 

Mulighed for montering af rekvisit udtræksskuffe. 

Monteres under toppladen i reol. 

 

Taskehylde i glas eller stål

25



sTiLFuLDT ZEtBY® MØDEborD
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ZETbY® konference- / mødebord i elegant 

og stilrent dansk design og kvalitet.  

 

bordplade med facede kanter for et let og 

enkelt udseende. 

Funktionel ledningsgennemføring kan 

monteres i bordpladen mod tillæg.

Ledningsgennemføring til mødebord

Her med Torso stole
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QUadro® og SQUarE® borDE

QUadRO® og sQUaRE® konference- / 

mødeborde i flot design og den samme gode 

kvalitet, som er kendetegnet ved rumas® 

kontormøbler.   

 

SQUarE CUBUS® med kvadratisk stålstel.QUadro® bord med sort LinoLEuM og crom stel.

SQUarE® bord med fuldsvejset stålstel.

glat, fuldsvejset stel.

QUadro® detalje.

QUadro® bord 



torSo® SOFA 

LOUNgE MØbLEr
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torSo® stol på ben.

torSo® stol og sofa med meder. CirClE® glasbord i forskellige højder.
torSo® SOFA 29

TORsO® STOLE OG SOFA TIL LOUNGE OG MØdE 

Torso® leveres med nEXT og EVo stof og 

ECO kunstlæder. Andre polstringer og læder 

efter aftale.

Leveres også med kontrastsyninger.

stel med meder eller på ben, med eller uden 

drej. 

 Torso® er en møde-/ loungestol og sofa til dig, der søger 

løsninger til indretning med særpræg. 

Den elegante og lette form, gør stolen absolut unik og 

komfortabel.

Torso® er en moderne stol og sofa til såvel kontor, reception 

og møde eller til hjemmekontoret og spisestuen i private hjem.

skallen er lavet i koldsmeltet skum, som garanterer den høje 

kvalitet. 



SQUarE® udtræksbord // torSo® konference- /loungestol 
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SQUarE® uDTræKsborD

SQUArE udtræksbord er fra vores nye 

serie SQUArE, med et flot klassisk stel, 

som giver det solide bord et meget let 

udseende.

som navnet antyder, kan bordets 

længde ændres fra 180-280 cm og/eller 

fra 200-300 cm ved hjælp af en seperat 

udtræksplade. 

bordet er enkelt og klassisk og leveres 

i flere farver såvel på bordpladen som 

stel.



oCtopUS® stol og sofa
FElloW® gæstestol med flere steltyper.

FElloW® gæstestol med trådstel 

design: Jarosław Szymański, Studio 1:1 

oCtopUS® sofa

Design: Tomek rygalik, studio rygalik

SQUarE® udtræksbord // torSo® konference- /loungestol 

FElloW® og oCtopUS® LoungEMØbLEr

Flotte loungemøbler der

taler for sig selv.

God kvalitet, flot design 

med et utal af 

kombinationsmuligheder

og farve sammensætninger.

kvalitets- og prisbevidste 

produkter til lounge, 

receptioner og møderum. 

31



monZa® KØrEgLæDE DEr bØr PrØVEs...

32

Klassisk, stilren og meget let konferencestol på hjul. 

MONZa® konferencestol er forsynet med et blødt sædevip og kraftig 

fuldpolstring, som tilfører stolen sin fantastiske siddekomfort.  

 

Polstring i stof eller læder - en TWIST-kombination med indvendig 

stofpolstring og udvendig læderpolstring.

MONZa® er kendetegnet ved sin lethed, siddekomfort og ikke mindst 

sine lette, støjfrie hjul. 

Design: Dogme Team



MONZa® KoNFErENCEStol  
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LOg® liNolEum Stol  
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Log® LinoLEuM sToLE 35

log® sToLE 
MED  
LINOLEUM i
sPrØDE
FArvEr

LOg® stole polstret med LINOLEUM i 20 sprøde farver

Klassisk og tidløs stabelbar LOg® stol med ekstra 

god siddekomfort.

LOg® er en stabil og fleksibel stol på et stærkt stel.

Leveres med bakteriehæmmende og antistatisk 

LinoLEuM i flotte, sprøde farver.

stel i hvid, sort, sølv eller crome med 

gulvbeskyttende glidesko. Med og uden armlæn.

Kan leveres med koblingsbeslag for 

rækkeopstilling. 

stolevogn

Om Linoleum 

Med Furniture Linoleum får du

en overflade, der er behagelig at røre 

ved.

Et naturligt og miljøvenligt materiale

Et værn mod ridser og pletter

En mat overflade

Et antistatisk materiale

Et materiale, hvor farverne ikke falmer

Designet af Troels 
Grum-Schwensen, 
Architect MAA designer 



PoLsTrEDE log® sToLE
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overpolstrede LOg® stole 

Flotte detaljer

på LOg® TWIsT

overpolstrede LOg® TWIsT stole 

Klassisk og tidløs stabelbar LOg® stol med super siddekomfort. LOg® er en meget stabil og fleksibel stol på et stærkt stel.

Leveres med bakteriehæmmende og antistatisk LinoLEuM i flotte, sprøde farver og med fuldpolstring herunder en flot ”twisted” 

udgave - læder ryg og indvendig stofpolstring.

stel i hvid, sort, sølv eller crom med gulvbeskyttende glidesko. Med og uden armlæn.

Kan leveres med koblingsbeslag for rækkeopstilling. 



log® TWIST sToLE
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BaCk Spot ComFort® TiL MØDE og gæsT

BaCk Spot ComFort®  konference-/ mødestol 

38

Armlæn kan benyttes som ophæng

konference- / mødestol i samme bløde og 

komfortable kvalitet som kontorstolen af samme 

navn.  

 

ryggen har samme fleksibilitet og lethed, og former 

sig efter ryggen for maximal støtte og ergonomi.

stabilt medestel og armlæn, som leveres i farvet og 

crome.

Polstring med stof eller kunstlæder. 

Fleksibel ryg 



BaCk Spot ComFort® sToLE
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StaCk®  STABELBAr OG FUNkTIONEL   

40

stabelbar med op til 45 plaststole og 

20 polstrede stole i praktisk 

stolevogn.

kantine- / mødestol i let og klassisk 

tidløst design.   

 

Ergonomisk stol på stabilt medestel

med og uden armlæn. stel leveres i 

farvet og crome.

Leveres i flere kombinationer.  

Plastsæde- og ryg, polstret sæde-plast 

ryg eller fuldpolstret. 

Polstring med stof eller kunstlæder. 
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KaNTINE MØbLEr

Kantinen er et vigtigt frirum for personalet. 

Kantinen danner grobund for venskaber mellem 

kollegaer. 

Venskaber påvirker den enkeltes trivsel. 

Trivsel = arbejdsglæde og motivation. 

 

Kantinemøbler i høj kvalitet og klassisk design der 

holder.stabelbar med op til 45 plaststole og 

20 polstrede stole i praktisk 

stolevogn.
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BasE® ståbord og LOg® barstol.
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BaSE® sTåborD

Elegante og stabile højborde til de uformelle 

møder, kantiner, showrooms, receptioner og 

storkontorer.  

 

BASE® og BASIC® modellerne er ”polstret” med 

linoleum på alle flader. BASE® har en tykkelse 

på 70 mm mens BASIC er 32 mm ”slank”.

QUAdrO® ståbordet består af det velkendte 

runde rørstel leveret i hvid, sort og sølv.  

SQUArE® har, som navnet antyder, et 

kvadratisk rørstel, som gør bordet let og stilrent. 

stellet leveres i hvid, sort og sølv.

Højbordene leveres i højde 105 cm.



sQUaRE® højbord og MINd® barstol med lav ryg.

QUadRO® højbord og LOg® barstole. 

BasIC® højbord og LOg® barstole.

44

QUadro® og SQUarE® HØJborDE BaSiC® HØJborD



BaSiC® HØJborD  //  log® BArSTOLE
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mind® barstole med høj ryg mind® barstole med lav ryg 

46

mind® BArSTOLE
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MØbLEr TiL UNdERVIsNINg

LOg MENsa® stol, MENsa sQUaRE® og MENsa QUadRO®  borde. 

Undervisningsmøbler med et twist af farver, der sørger for utallige 
kombinationsmuligheder til undervisningslokalet.

bordplade med bakteriehæmmende og lydabsorberende LinoLEuM 
i sprøde farver eller med lamin i hvid, lysgrå eller sort. 10 forskellige 
kantfarver og stel i hvid, sort, sølv og crom.

MENsa sQUaRE® bord med MULTIsKUFFE®

         MENSA QUAdrO® med linoleum og farvet ABS kant

LOG MENSA® stol med logo udfræsning og mulighed for sædepolstring



mUltiSkUFFE  & kaBinEttEr 

MuLTisKuFFEn® er praktisk, rummelig og lige ved hånden. giver godt overblik 

og udnytter spildplads optimalt. Sort metal med skillerum - 110% udtræk. 

Monteres let. 

 

rullekabinetter og dialogcaddyer i flere varianter. Leveres med eloxerede 

aluminiumskapper, frontplade og store hjul. Kontravægt som tilbehør. skuffer 

og frontplade i linoleum. Alle skuffer i metal.

48
dIALOGCAddY® på store hjul



mUltiSkUFFE  & kaBinEttEr 
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Om Linoleum
Linoleum fremstilles af fornybare 

råmaterialer fra træer og planter. 

Linolie, harpiks, træmel og farvepigmenter 

er hovedbestanddelene i linoleum.

Linoleum er biologisk nedbrydeligt og 

skader ikke miljøet, når det kasseres efter 

sin lange levetid. 

så længe solen skinner, og regnen falder, 

sørger naturen for ingredienserne til 

Linoleum.

Miljø
Hos rumas har miljøet omkring os, såvel ude i vores omgivelser, som hjemme hos os selv, en betydning.

Kravene til os selv og vore underleverandører skal opfyldes, så der er et fornuftigt forhold mellem produktets anvendelse, 

genanvendelighed, kemiske sammensætning og den ressourcepåvirkning der i øvrigt er.

Kravene til vore produkter er høje. Hensynet til miljøet indgår således bevidst, som en fornuftig løbende proces hos os.

rum
as støtter H

erluf Jørgensen, H
-båd

/S
tar-båd og k

asper Larsen, talentfuld Form
el Ford kører.

sPorT



SHoWroom   AALBOrG   
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rumas er en dansk ejet virksomhed der producerer møbler til brug på kontorer, 

i erhvervslivet, offentlige institutioner, skoler, hoteller, kantiner, caféer mv.

Alt sammen i et træ og farvevalg, og i en stil som gør tingene tidløse. God 

ergonomi og funktion, der bringer glæde og skaber oplevelser.

Vær forberedt på en positiv oplevelse...

Vi skaber oplevelser!

Layout & Idé: dogme Production 51
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