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RH Extend er lige så brugervenlig, som den er ergonomisk
og slidstærk. Derfor passer den perfekt til receptioner, 
uddannelsesmiljøer og kontorarbejde. Eftersom RH Extend er
nem at indstille og omstille, er den også ekstra velegnet til
arbejdspladser, hvor flere personer bruger den samme stol,
og man vil kunne foretage hurtige individuelle indstillinger. 
Alle RH Extend stole fås også i ESD godkendte udgaver.

RH EXTEND 
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RH Extend 220
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INTUITIVT DESIGN

RH Extend er et “high-performance” ergonomisk værktøj. Det 
intuitive design gør den til det ideelle valg til den omskiftelige 
arbejdsplads. Extend fås i to størrelser - Medium og Large - og 
med to mekaniske funktionsmuligheder, der sikrer den perfekte 
tilpasning til ethvert organisatorisk behov. Det faktum, at stolen 
også er blandt de mest miljøvenlige på markedet, gør den til et 
endnu mere overbevisende tilbud.

En funktionel stol 
til en komfortabel pris
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RH Extend 220
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Funktionalitet

Nakkestøtten 
kan indstilles i højden og dybden og giver behagelig aflastning.

Ryglænet 
findes i to størrelser med en såkaldt ’Tvedts pude’, som giver god 
aflastning for lænd, brystkasse og skuldre. Skålformen bidrager 
til ekstra komfort, mens det, at ryglænet er smallere foroven, gør 
det nemmere at bevæge armene. Højden justeres med et enkelt 
tryk på en knap. 

Armlæn 
er tilvalg, men anbefales, eftersom de gør, at du aflaster skuld-
rene. Armlænene fås i to varianter. Begge er justerbare i højden 
og bredden, mens det ene kan justeres i dybden (8E) og det 
andet kan drejes 360 grader (8S). 

Sædet 
giver støtte, så du slipper for tryk på undersiden af lårene, hvilket 
letter blodcirkulationen. Det er oven i købet udformet, så du altid 
sidder midt på sædet, selv når det er lænet maksimalt fremad. 
Vælg mellem to forskellige sædestørrelser.

Indstillingsgreb 
til siddehøjde og sædedybde samt til ryglænets vinkel  
(RH Extend 220/200) er alle placeret på højre side af stolen og 
er nemme at komme til, selv når man sidder ned. Den rette 
højde giver bedre blodgennemstrømning i benene, og den rette 
sædedybde giver bedre aflastning og bedre støtte. Indstilling af 
ryglænets vinkel øger muligheden for at tilpasse stolen efter indi-
viduelle behov. Piktogrammerne gør det nemt at forstå, hvordan 
hvert enkelt greb skal anvendes.

Vippefunktionen 
er trinløs og har en jævn gang. Vippefunktionen kan låses  
i valgfri stilling, og stolen følger din mindste bevægelse
– uanset arbejdsstilling. Det betyder en aktiv, bevægelig sidde- 
form med fuld støtte i ryggen, hvilket igen gør, at du altid sidder 
opret og kan trække vejret ordentligt.

Vippemodstand 
justeres nemt under hensyntagen til din kropsvægt og højde, så 
stolens balance bliver rigtig. Det gør at den følger dine bevæ- 
gelser, uden at du behøver bruge nogen muskelkraft for at 
presse stolen til nye stillinger. Justeringsgrebet er placeret under 
stolen.

Understel 
er fremstillet af aluminium og fås i grålakeret, sortlakeret
eller poleret udgave.

Hjul 
findes til både hårde og bløde underlag.
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RH Extend 100
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Målet er, at stole fra RH skal være lige så ergonomiske, som de 
er skånsomme over for miljøet. Derfor er RH Extend, præcis som 
alle vores stole, genvindelig. Desuden fremstilles der mange 
komponenter af det genvundne materiale.

Vores stole er til for at bruges. Gerne meget og længe. For at du skal
slippe for at skifte stol, bare fordi ryg og sæde er slidt, er det derfor
nemt at udskifte dem. Godt for både økonomien og miljøet.

EN MILJØSMART STOL

CERTIFIKATER
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Extend 120
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Tilvalg For fleksibilitetens skyld findes der en række forskelligt tilbehør til
RH Extend. Har du købt stolen i grundudførelse, kan du selvfølgelig
supplere med tilbehør, efterhånden som du får brug for det.
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Nakkestøtte

Bøjle 

Udskifteligt betræk

Dekorationssøm

Ekstra stort sæde

Armlæn 8E, dybde, grå eller sort

Armlæn 8S, drejbar, grå eller sort

Armlæn 8E Sort/ESD, dybde

Hjul til hårde underlag

Understel 5X, blankpoleret aluminium

Understel 5X, sortlakeret aluminium

Understel 5X, grålakeret aluminium

Gascylinder
4Q, standard, ca. 400-510 mm
4P, ca. 440-550 mm



11

RH EXTEND 120 I en RH Extend 120 bevæger ryg- og 
sædevinklen sig samtidigt, når du læner 
dig frem og tilbage. Stolen bevarer
sine grundindstillinger, uanset om du 
læner dig fremad eller bagud, og om du 
arbejder med åben eller låst vippefunktion. 
Et praktisk og enkelt alternativ, hvis I er 
flere, der bruger samme stol.

Forskellige modeller til forskellige brugere 

RH EXTEND 100 Samme funktioner som RH Extend 120, 
bare med lavere ryg.

RH EXTEND 220 RH Extend 220 har en vippefunktion og en 
ryg, der begge kan justeres separat. Ryg-
lænet kan vinkles pæcis, som du ønsker 
det. Alt i alt giver det en stol med optimale 
muligheder for individuel tilpasning og 
aflastning – dog uden at give afkald på 
brugervenlighed.

RH EXTEND 200 Samme funktioner som RH Extend 220,
bare med lavere ryg.



by Flokk

Flokk A/S 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 2. sal 
DK-2150, Nordhavn, Danmark 
Tel: +45 99 50 55 00 
info-dk@flokk.com 
flokk.com


