RH Extend

RH EXTEND

Deze elegante stoel is even gebruiksvriendelijk als ergonomisch.
RH Extend is ontworpen om je lichaam de best mogelijke
ondersteuning en ontspanning te geven, terwijl je tegelijkertijd
wordt aangemoedigd om te bewegen. RH Extend is eenvoudig
instelbaar om iedereen een unieke werkhouding te geven. Alle
RH Extend-stoelen zijn ook verkrijgbaar in ESD-versie.
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RH Extend 120
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INTUÏTIEF DESIGN
Een functionele stoel voor
een comfortabele prijs
De RH Extend is een hoogwaardige ergonomische werkstoel.
Het intuïtieve ontwerp maakt het de ideale keuze voor de steeds
veranderende werkplekken van tegenwoordig. Het assortiment
van Extend is er in twee maten - medium en large - en met twee
mechanisme-opties, wat ervoor zorgt dat er steeds een perfecte
Extend-versie is voor elk type organisatie. Het feit dat hij ook tot
de allerbeste stoelen behoort wat betreft milieuvriendelijkheid,
maakt deze stoel nog aantrekkelijker.
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Functionaliteit

1

De neksteun
kan worden aangepast in hoogte en diepte, wat zorgt voor comfort en ondersteuning.
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De rugleuning
is verkrijgbaar in twee maten en is uitgerust met een “Tvedts”
-kussen, dat een uitstekende ondersteuning biedt voor het hele
bovenlichaam. De vorm van de rugleuning stimuleert beweging.
De hoogte wordt aangepast met een simpele druk op de knop.
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De armleuningen
er zijn twee armsteunvarianten beschikbaar. Beide kunnen worden
aangepast op hoogte en breedte, de ene kan ook worden aangepast in diepte, terwijl de andere 360 graden kan worden gedraaid.
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De zitting
biedt uitstekende ondersteuning en heeft een watervalrand om
de druk aan de onderkant van de dijen te verminderen, wat de
bloedsomloop bevordert. Hij is ook ontworpen om u op het midden van de stoel te houden, ook als deze naar voren helt. Keuze
tussen twee zitmaten.
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De bedieningselementen
voor de hoogte en diepte van de stoel, evenals voor de hoek van
de rugleuning (RH Extend 220/200) bevinden alle bedieningen
zich aan de rechterkant van de stoel. De hoogte verbetert de
bloedstroom in de benen terwijl de zitdiepte meer comfort
en ondersteuning biedt. Pictogrammen maken de bediening
gemakkelijk te begrijpen.
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Het kantelmechanisme
is grenzeloos instelbaar, met een soepele werking die in elke
gewenste positie kan worden vergrendeld. Dynamisch zitcomfort
betekent dat de stoel u volgt in elke beweging, ongeacht de
werkpositie. Dit biedt volledige ondersteuning, zodat u altijd goed
kunt zitten en goed kunt ademen.
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De kantelweerstand
van het kantelmechanisme wordt eenvoudig aangepast aan het
lichaamsgewicht en de lengte. Hierdoor kan de stoel uw bewegingen volgen zonder de spierkracht uit te oefenen om de stoel
in nieuwe posities te duwen. De bediening bevindt zich onder de
stoel.
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Stervoet
er zijn drie basisontwerpen beschikbaar. Grijs, zwart of gepolijst
aluminium.
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Wielen
beschikbaar voor zowel zachte als harde vloeren.
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RH Extend 100
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EEN MILIEUVRIENDELIJKE
STOEL

Alle stoelen van RH zijn net zo goed voor het milieu als voor het
lichaam. Zoals al onze stoelen is de RH Extend recycleerbaar. Veel
van zijn componenten zijn gemaakt van gerecycleerde materialen,
onze productieprocessen maken gebruik van energiezuinige
technologie.
De zit- en rugleuningpads zijn verwisselbaar - u hoeft uw stoel
dus niet te vervangen, alleen omdat de bekleding moet worden
vervangen. Dit komt zowel uw portemonnee als het milieu ten
goede.

CERTIFICATES
• EN 1335
• IEC 61340 (ESD)
• BS 5459
• Möbelfakta
• EPD, ISO 14025
• GREENGUARD
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Opties

1

Voor uw flexibiliteit zijn een aantal accessoires beschikbaar voor de RH Extend.
Natuurlijk kunt u ook de basisstoel kopen en accessoires toevoegen wanneer u
ze nodig hebt.
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Neksteun
Kledinghanger
Verwisselbare pad
Contrasterende stiksels
Zitting XL
Armleuningen 8E (hoogte, diepte, breedte)
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Armleuningen 8S (hoogte, breedte, draaibaar)
Armleuningen 8E Black/ESD, in diepte aanpasbaar
Wielen voor harde vloeren
Stervoet 5X gepolijst aluminium
Stervoet 5X zwart gelakt aluminium
Stervoet 5X grijs gelakt aluminium

Gas stems
4Q, standard, approx. 400-510 mm
4P, approx. 440-550 mm
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Verschillende stijlen voor verschillende gebruikers

RH EXTEND 120

RH Extend 100 en 120 volgen uw kleinste
beweging - ongeacht de werkhouding.
De stoel behoudt zijn basisinstellingen,
ongeacht of u voorover of achterover
leunt of dat u het kantelmechanisme
vergrendelt of ontgrendelt - een praktisch
en eenvoudig alternatief wanneer
meerdere mensen dezelfde stoel
gebruiken.

RH EXTEND 100

Dezelfde functies als RH Extend 120,
maar met een lagere rugleuning.

RH EXTEND 220

RH Extend 200 en 220 heeft naast de
functies van de 100-serie een afzonderlijke hoekverstelling. De achterkant van
de stoel kan precies op de individuele
voorkeur worden geplaatst, waardoor dit
een uniek verstelbare en gebruiksvriendelijke stoel is.

RH EXTEND 200

De RH Extend 200 biedt dezelfde functies
als RH Extend 220 maar heeft een lagere
rugleuning.
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