
RH ACTIV

Ergonomie
Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd 
correct zit en goed kunt ademen.

• Naadloze en aparte verstelbare rughoekverstelling.
• Pictogrammen op alle knoppen en hendels maken de stoel 

gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig te begrijpen.
• Eenvoudig vervangbare zitting en rugleuning maken het gemakkelijk 

om te veranderen.
• Een gebruikersvriendelijke multi-gebruikers stoel waarin u goed en 

comfortabel zit, zowel voor korte als lange tijd.
• Kan op maat worden aangepast voor bijna alle taken en 

omgevingen. Twee zittingen, twee rugleuningen, vijf gasveren, extra 
sterke bekleding voor zitting en rugleuning voor “heavy use”, kassa-
uitvoering en voetenring.

Kwaliteit
• 10 jaar garantie

Flokk is gecertificeerd volgens:
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Activ is gecertificeerd volgens:  
• EN 1335-1-2-3 
• Möbelfakta 
• BS 5459
• IEC 61340 (ESD)
• ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Milieu
• Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van        

bedrijven ( CSR) - Cradle to cradle proof
• Eenvoudig te demonteren en geen schadelijke chemicaliën
• ISO 14025 (EPD)
• GREENGUARD

Ontwerp
Materialen en de vormen van zit- en rugleuning stralen comfort en 
welzijn uit door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human 
performance.

Brandwerendheid
Foam en standaard stoffen worden getest volgens BS/EN 1021-1 & 2  
(sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekings-
bron 5 (crib 5), kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Onderhoud
Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, 
uitgewrongen witte doek of spons met lauw, schoon water.
Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het 
zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer 
bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op nl.flokk.com/rh de interactieve gebruikershandleiding.

Als u op zoek bent naar een standaard stoel die kan worden aangepast aan verschillende mensen in verschillende 
kantooromgevingen is RH Activ een voor de hand liggende keuze. RH Activ is makkelijk in gebruik en biedt u de juiste 

ondersteuning, zelfs als u urenlang zit. RH Activ is ook verkrijgbaar in ESD en cleanroom uitvoering.

Een RH-stoel is de perfecte werktool: een stoel die u de hele dag door geeft 
wat u nodig heeft; iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is alles wat 
nodig is om uw RH stoel aan te passen aan uw persoonlijke lichaamsmaten. 
Een RH Stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding en stimuleert u om 

regelmatig te bewegen. Fitte mensen presteren immers beter!



RH ACTIV 202 RH ACTIV 200 RH ACTIV 220 RH ACTIV 222

STOELMODEL ACTIV 200 ACTIV 202 ACTIV 220 ACTIV 222

Zitdiepte dmv zitdiepteverstelling 390-445 mm 420-475 mm 390-445 mm 420-475 mm

Zittingdiepte 430 mm 460 mm 430 mm 460 mm

Breedte zitting 440 mm 460 mm 440 mm 460 mm

Zithoogte – standaard gasveer 392-522 mm 392-522 mm 392-522 mm 392-522 mm

Zittinghoek verstelling +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

Hoogte lendensteun boven zitting 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

Hoogte rugleuning 295 mm 295 mm 430 mm 430 mm

Breedte rugleuning 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Rughoek verstelling 23° 23° 23° 23°

Armlegger hoogte tov de zitting 190-290 mm 190-290 mm 190-290 mm 190-290 mm

Afstand tussen de armleggers 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm

Diameter stervoet 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

BECHIKBARE MODELLEN

RH ACTIV

• 200 - Middelhoge rug, medium zitting • ESD

• 202 - Middelhoge rug, large zitting • ESD CLEANROOM

• 220 - Hoge rug,  medium zitting • CLEANROOM

• 222 - Hoge rug, large zitting

Voor andere opties: zie RH Prijslijst.
De vormgeving en specificaties van de RH producten worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

ESD
RH Activ is verkrijgbaar als ESD stoel. Flokk biedt 5 jaar garantie op ESD 
stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden schoonge-
maakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens de IEC 61340 ( ESD )
Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt 
in een ESD – aangepaste omgeving.

OPTIES GASVEER 

1 Vervangbaar kussen 8 Stervoet 5F, grijsgelakt aluminium E, ca. 605-855 mm*

2 Versterkte voorkant op de zitting en de rugleuning 9 Voetenring 6F D, ca. 515-690 mm

3 Armleuning 8E, klasse A, (hoogte, diepte, breedte), Grijs of zwart 10 Voetsteun 6C A, ca. 442-578 mm

4 Armleuning 8S, klasse A, (hoogte, breedte, draaibaar) Grijs of zwart 11 Glijdoppen 7K B, ca. 397-527 mm

5 Stervoet 5N, gepolijst staal 12 Wielen 7G belast geremd 4 FL, ca. 375-465 mm

6 Stervoet 5F, gepolijst aluminium 13 Wielen 7H voor harde vloeren * Zie onze prijslijst voor mogelijke combinaties.

7 Stervoet 5F, zwartgelakt aluminium (standaard)

Ga voor meer informatie naar nl.flokk.com/rh of bekijk de RH prijslijst.


