RH FOCUS 24/7
En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele
arbejdsdagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret,
slappe af og bevæge dig. RH 24/7 stole yder støtte 24 timer, 7 dage om ugen, 365 dage om året.
RH Axia Focus 24/7 er perfekt til at kombinere observations- og overvågningsopgaver med
computerarbejde. Ekstra styrke, nemme justeringer og bevidste funktioner giver en dynamisk
og holdbar siddestilling for enhver bruger til enhver tid.

Ergonomi

• Ergonomisk formet sædepude med 10 cm sædedybdejustering
• Ryglæn med indvendig og udvendig rygpude. Altid den rigtige og 		
konstante støtte til ryggen på grund af den bevægelige midterdel 		
af ryglænspuden. Den justerbare lændestøtte følger ryggens 		
bevægelser
• Justerbar lændestøtte for ekstra støtte
• Vippemekanisme for dynamisk siddestilling. Stolens sæde følger din 		
siddeposition
• Piktogrammer på betjeningshåndtag. Let, tilgængelig og enkel 		
justering på begge sider af stolen
• Sædets vippepunkt forhindrer begrænsning af blodcirkulationen i 		
benene
• Bredt udvalg af tilvalg, der passer til specielle behov og tilpasning af
stolen
• Komfortabel og støttende justerbar nakkestøtte. Justerbar i højde og
vinkel, hvilket reducerer belastningen af nakke og skuldre
• Hygiejnetilbehør såsom engangsbetræk til nakkestøtten og løst 		
sæde/rygbetræk. Nem rengøring af stolene på grund af materialer i 		
høj kvalitet.

Kvalitet

RH Focus 24/7 er certificeret i henhold til:
• BS 5459/2
• GS Geprüft
• EN 1335
• NPR-1813
• ANSI/BIFMA

Miljø

• LGA pollutant testet (miljømærke-emission og skadelige stoffer)

Brand klassificering

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021–1&2 (cigaret og
tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan
leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

Vedligeholdelse

Støvsug stolen med en møbelbørste eller tør den af med en ren, hvid
klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne
nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen.
Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller
vedligeholdelse af stolen.
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Flokk er certificeret i henhold til:
• ISO 9001
• ISO 14001
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• 3 års garanti
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RH FOCUS 24/7

MÅL
Siddedybde med justering

318-469 mm

Sædets dybde

458 mm

Sædets bredde

470 mm

Siddehøjde - standard gaspatron

405-540 mm

Vinklingsmulighed sæde

+2,5° – 10,8°

Lændestøttehøjde over sæde

170-230 mm

Ryglænets højde

644 mm

Ryglænets bredde

427 mm

Vinklingsmulighed ryg

32,3°

Armlænets højde over sæde

199-305 mm

Friafstand mellem armlæn

368-520 mm

Fodkrydsets diameter

710 mm

TILVALG

GASPATRON

Nakkestøtte:

Højde og vinkel justerbar

ON-4FZ		

450-600 mm (standard)

Armlæn8K:

Højde, vinkel, bredde og dybde justerbar

ON-4FH		

390-520 mm

Armlæn 8K XL:

XL top. Højde, dybde, bredde og vinkel justerbar

Armlæn 8F:

Flip og justerbar i vinkel

Armlæn 8H:

Flip og justerbar i højde og vinkel

Beskyttelsesbetræk:

Til nakkestøtte, ryg- eller sædehynde

Hylster beskyttelse
Hygiejnisk dække
Fodkryds i sort eller poleret aluminium
Hjul til hårde eller bløde underlag

For andre tilvalg se RH´s vejledende prisliste
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige
Dimensioner henviser til EN 1355-1:200

For yderligere information se: dk.flokk.com/rh eller vores prisliste

