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Ergonomi
• Ergonomiskt formad sittdyna med 10 cm sittdjupsjustering.
•  Ryggstöd med inre och yttre ryggkudde. Alltid rätt och konstant   
 stöd för ryggen tack vare ryggstödets rörliga mittdel. Det justerbara   
 svankstödet följer ryggrörelserna.
•  Med justerbart svankstöd för extra stöd.
•  Stolens säte är försett med lutningsmekanism för dynamiska   
 sittplatser och följer din rörelse.
•  Piktogram på spakarna, enkla att justera efter individuella behov. Alla  
 spakar är lättillgängliga på båda sidor av stolen.
•  Sitsens lutning förhindrar klämning av blodcirkulationen i benen.
•  Ett brett utbud av alternativ som passar speciella behov och   
 anpassningar av stolen.
•  Bekvämt och stödjande justerbart nackstöd. Kan justeras i höjd- och   
 vinkeljusterbar, vilket minskar nackbelastningen.
•  Hygientillbehör som huvudstöd och sits/ryggskydd, engångsskydd   
 för huvudstödet. Enkel rengöring av stolarna tack vare    
 högkvalitativa material.

Kvalitet 
• 3 års garanti

Flokk är certifierad enligt:
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Focus 24/7 iär certifierad enligt: 
• BS 5459/2 
• GS Geprüft
• EN 1335 
• NPR-1813 
• ANSI/BIFMA

Miljö
• LGA utsläpps testad (eco label mot utsläpp och skadliga ämnen) 

Brandklassad
Skum och standardtyger är testade med BS/EN 1021, 1&2 (cigarett & 
tändsticka). Skum och tyg enligt BS 5852 antändningskälla 5 (crib 5) 
kan levereras på förfrågan. Vänligen kontakta vår kundservice för mer 
information.

Underhåll
Dammsug stolen med en möbelborste eller torka av den med en ren 
trasa eller svamp som är något fuktad med ljummet rent vatten. 
Ta inte bort några plastdelar eller försök att öppna sittmekanismen. 
Kontakta din Flokk-återförsäljare om stolen kräver service eller 
underhåll.

En RH-stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som sätter dig i en optimal position hela 
dagen, varje dag. Några enkla justeringar är allt som krävs för att din RH-stol ska passa dina 

behov. RH 24/7 Stolar ger stöd 24 timmar, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

RH Axia Focus 24/7 är perfekt för att kombinera bevaknings- och övervakningsuppgifter med 
datorarbete. Extra styrka, enkla justeringar och genomtänkta stödjande funktioner ger ett 

dynamiskt och hållbart sittande för alla användare, hela tiden.  

Control room 
or 24/7 use



MÅTT

Sittdjup med justering 318-469  mm

Sittdjup 458 mm

Bredd sits 470 mm

Sitthöjd - standard gaspelare 405-540 mm

Justering sittvinkel +2,5° – 10,8°

Höjd på svankstöd ovanför sits 170-230 mm

Höjd ryggstöd 644 mm

Bredd ryggstöd 427 mm

Justerbar ryggvinkel 32,3°

Höjd på armstöd över sits 199-305 mm

Mått mellan armstöd 368-520 mm

Diameter fotkryss 710 mm

TILLVAL GASPELARE - SITTHÖJD 

För andra alternativ, se RH-prislistan. 
Utformningen och specifikationerna för RH produkter utvecklas löpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga. 
Mått avser EN 1355-1:200 

För mer information besök: flokk.com/rh eller se vår prislista 

ON-4FZ  450-600 mm (standard)

ON-4FH  390-520 mm

 

RH FOCUS 24/7

Justerbar höjd och vinkel 

Height, depth, width, angle adjustable

Extra large topp. Kan justeras i höjd, djup, bredd & vinkel

Kan fällas ner och justeras i vinkel

Kan fällas ner, höjd och vinkeljustering

Till nackstöd, sits- och ryggdyna

Nackstöd:

Armstöd 8K:

Armstöd 8K XL:

Armstöd 8F: 

Armstöd 8H: 

Skyddande täcke:

Hölsterskydd

Hygiensskydd

Fotkryss i polerat eller svart aluminium

Hjul för hårda och mjuka golv


