RH Activ

FLEXIBEL OCH ENKEL
ATT ANVÄNDA

Om du letar efter en standardstol som kan anpassas för olika personer
samt olika miljöer, är RH Activ det naturliga valet.
RH Activ är bekväm, ergonomisk och enkel att använda. RH Activ finns
också tillgänglig i ESD och cleanroom.
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Designen

Med dess många modeller och tillval gör RH Activ till den
mest flexibla stolsfamiljen. Vi hjälper dig gärna att hitta
just din modell.

Ergonomi

RH’s filosofi om ergonomi baseras på två viktiga principer
om en upprätt hållning samt ett aktivt sittande. Dessa
principer förbättrar andningen och cirkulationen som i
sin tur stimulerar musklerna. Filosofin är tydlig i RH Activs
rörelser som ser till att kroppen får variation samt det stöd
för att kunna röra på sig. Detta gör att du presterar bättre.

RH ACTIV KAN ENKELT ANPASSAS
FÖR ALLA UPPGIFTER, ANVÄNDARE
SAMT MILJÖER.

RH Activ 220 och RH Activ 200
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Funktioner

1

Ryggstödet
finns i två storlekar. Ryggens design ger en rörelsefrihet
för användarens armar medans svankstödet ger optimal
komfort för användarens rygg hela dagen. Ryggstödet kan
även ställas separat i vinkel i förhållnade till sitsen.
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Höjden på ryggstödet
Kan enkelt justeras med ett tryck på en knapp.
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Armstöden
Det finns 3 armstöd att välja mellan. Dom kan justeras på
höjden och bredden, medans den ena också kan justeras
på djupet och det andra kan roteras 360 grader.
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Sitsen
är gjord av gjutet skum som formas efter kroppen.
Den sluttande framkanten av sitsen minskar trycket på
undersidan av låren och ger en god cirkulation. Som tillval
kan man få RH Activ 200 och RH Activ 220 modellerna
med en sits som är 30 mm tjockare vilket passar bra som
kassastol.
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Sits, höjd, djup och rörelse
Reglagen för sitshöjd, sitsdjup och RH Activ rörelse sitter
lättillgängliga på din högra sida.
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Gungmekanismen
Den är mjuk i sin rörelse och kan låsas i önskad position
vilket tillåter stolen att följa dina rörelser. Finns i två olika
storlekar.
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Fotkryss
finns tillgängliga i två andra färger än standard som är svart
och aluminium. Välj mellan grå eller polerad aluminium.
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Hjul
finns för både hårda och mjuka golv. Stolen kan även
beställas med glidfötter.
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RH Activ 220
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RH ACTIV:
ETT HÄLSOSAMT MILJÖVAL

Allt material som används i RH Activ är fria från giftiga ämnen och lim.
Den smarta funktionen med utbytbara dynor som enkelt kan bytas ut ökar
livslängden och sparar pengar. RH Activ är enkel att demontera för att
återanvändas samt återvinna. Underhållskostnaden och miljövinsten gör
RH Activ till ett bra miljöval.

Tio års
garanti

Vi bygger stolar som håller för att användas varje dag och
som håller en lång tid. Innan dom lämnar vår fabrik går
dom igenom en grundlig kontroll. Detta gör det möjligt
för oss att erbjuda tio års garanti så att ni kan känna er
trygga med ert köp.

CERTIFIKAT
• EN 1335
• IEC 61340 (ESD)
• BS 5459
• Möbelfakta
• EPD, ISO 14025
• GREENGUARD
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RH Activ 220
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ARBETSPLATS
Var och hur vi arbetar har förändrats mycket dom senaste åren. Dagens kontor
måste vara effektiva, flexibla och anpassningsbara vilket gör RH Activ den
perfekta stolen som passar in i många olika arbetsmiljöer. RH Activ är enkel
att anpassa för arbete i kontor, projektrum, touchdown områden men även för
hemmakontoret.

RH Activ 220
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RH Activ 200

RH Activ 220

RH Activ 220
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RH Activ 220

RH Activ 220
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RH Activ 200

HÄLSA
Sjukvården har höga krav på prestation och arbetsplatsen måste vara anpassad
efter uppgiften. Dom olika miljöerna inom sjukvården kräver olika typer av
sittande och RH Activ löser detta med sin unika bredd av anpassningar. Stolen är
enkel att hålla ren och desinficera. Den är även perfekt för områden med många
olika användare.

RH Activ 220
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LABMILJÖ,
CLEANROOM, ESD
RH Activ täcker alla krav för en laboratoriummiljö och möter upp dom
ergonomiska kraven som finns på en arbetsplats som har laboratorium.
Stolen hjälper användaren att hålla sig produktiv och pigg genom hela dagen.
För arbetsplatser med laboratorium finns RH Activ med klädsel i vinyl som är
tvättbar antibakteriell/ antimicrobial.
RH Activ Cleanroom är testad och godkänd för användning inom Cleanroom
miljöer. Våra Cleanroom stolar möter miljökraven för föroreningar såsom; damm,
luftburna mikrober, aerosol partiklar och kemiska gaser. Vi erbjuder också stolar
som är anpassade för kombinationen av ESD och cleanroom miljöer. RH Activ
Cleanroom är klädd i antistatisk vävplast samt utrustad med Hepafilter.
Våra ESD stolar är certifierade och godkända för arbete i områden som kräver
antistatiskt skydd för känsligt elektronisk utrustning som kan befinna sig i
cleanroom och laboratorier. RH Acitv ESD avleder effektivt statisk elektricitet
genom rygg, sits och liftomat ner i golvet. Tyget på stolen är designad för att leda
statisk elektricitet.

RH Activ 200
ESD Cleanroom
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RH Activ 220

RH Activ 300
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RH Activ 200 ESD

RH Activ 220 et RH Activ 200
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RH Activ 220

INDUSTRI, KASSA
RH Activ är perfekt för butikskassor, skola, butiksmiljöer och tillverkningslinje
eller bara för vanligt användande. Vi erbjuder stolar som är prisvärda och av hög
kvalitet till krävande miljöer. Kontakta oss och vi hjälper er med att hitta exkat vad
ni letar efter.
RH Activ passar också till kassaområden. Med tillval som extra tjock sits, förstärkt
rygg- och sitsdyna samt fotring gör RH Activ perfekt till sitt- stå sittande vid
kassor i butik och reception.

RH Activ 200
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RH ACTIV 300
RH Activ 300 är en individuellt anpassningsbar stol som är specialdesignad
för att passa i krävande miljöer såsom industri, laboratorier och kassadiskar.
Med sin unika rygglösning som kan fällas ihop för att enkelt kunna skjutas
under en disk. RH Activ 300 serien är designad att passa i trånga utrymmen där
användaren byter mellan att stå och sitta.

RH Activ 301
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RH Activ 303

RH Activ 301

RH Activ 303
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Tillval

RH Activ har ett brett utbud av tillbehör. Naturligtvis kan du köpa en grundmodell och lägga till tillbehören senare vid behov.
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360°

))

Utbytbar sits
Förstärkt framkant på rygg och sits
Armstöd 8E, grå eller svart (höjd, djup, bredd)
Armstöd 8S, grå och svart (höjd, bredd, rotera)
Armstöd 3R & 8R3D Relax
Fotkryss 5N kromat stål
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Fotkryss 5F polerat aluminium
Fotkryss 5F, svartlackerad aluminium
Fotkryss 5F, grålackerad aluminium med fotring 6F
Glidfötter 7K
Hjul 7G låser automatiskt vid belastning
Hjul 7H för hårda golv

Olika stilar för olika användare

RH ACTIV 220

RH Activ 220 har också en medium sits men dess
formade rygg är större än 200 med ett tydligt
svankstöd och är formad för att ge en större
rörelsefrihet. Som standard har stolen ett svart
polyamid fotkryss och hjul för mjuka golv. Finns
också tillgänglig som cleanroom och ESD.

RH ACTIV 200

RH Activ 200 har en medium sits med en lutning
på sitsens framkant och en formad rygg som ger
ett gott svankstöd. Som standard har stolen ett
svart polyamid fotkryss och hjul för mjuka golv.
Finns även som ESD och cleanroom.

RH ACTIV 222

RH Activ 222 har en större sits och en större rygg
med ett tydligt svankstöd. Ryggen är formad
för att ge en större rörelsefrihet. Som standard
kommer stolen med svart polyamid fotkryss och
hjul för mjuka golv. Finns även som ESD.

RH ACTIV 202

RH Activ 202 kombinerar en större sits med en
medium rygg med ett tydligt svankstöd. Ryggen
är formad för att ge en större rörelsefrihet. Som
standard kommer den med ett svart polyamid
fotkryss och hjul för mjuka golv. Finns även som
ESD.

RH ACTIV 300

RH Activ 300 kan anpassas till nästan alla
uppgifter och miljöer. Tre olika sitsar, två
gaspelare, extra förstärkt sits, klädd rygg för
hög belastning och fotring. Alla metalldelar är
lackade i mörkgrått (RAL 7024), alla plastdetaljer
är mörkgrå (MT 11310). Standard är hjul som är
låsbara vid belastning.
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