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Ergonomi
Gir full støtte i enhver arbeidsstilling slik at du alltid sitter med rett rygg 
og puster riktig.

• Skulpturert sete med skrånende forkant, kombinert med en 
avsmalnende rygg utstyrt med såkalt  “Tvedt-pute”, stimulerer til 
bevegelse og oppreist sittestilling. 

• Justerbar ryggvinkel og trinnløs justerbar tilt-mekanisme som kan 
låses i hvilken som helst valgt stilling.

• Piktogrammer på alle håndtak og spaker gjør stolen enkel å bruke  
og lett å forstå.

• Utskiftbart sete og rygg, enkelt å bytte. 
• Et ull-lag i sete og rygg gir bedre ventilasjon, oppleves kjøligere  

og mer komfortabelt.
• Oppblåsbar korsryggstøtte gir god støtte for hele ryggen.

Kvalitet
• 10 års garanti. 

Flokk er sertifisert i henhold til:
• ISO 9001.
• ISO 14001.

RH Logic er sertifisert i henhold til: 
• EN 1335-1-2-3 A.
• Möbelfakta.
• BS 5459/2.
• IEC 61340 (ESD).

Du fortjener en stol som er riktig for kroppen din. Med RH Logic 
kan du velge mellom høy eller lav rygg og en rekke andre utførelser. 
Resultatet er en komfortabel stol som gjør at du yter bedre gjennom 
hele arbeidsdagen. RH Logic er også tilgjengelig som 24/7 og ESD 
utgaver.

Miljø
• Støtter bedriftens miljøprofil og troverdighet (CSR) - Cradle to Cradle 

bevis.
• Enkel å demontere, ingen skadelige kjemikalier.
• ISO 14025 (EPD).
• Svanemerket.
• GREENGUARD.

Design
Materialer og overflater kommuniserer komfort og velvære gjennom 
kroppstilpassede former.

Brannklassifiseringer
Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1 og 2 (cigarette 
& match). Skum og tekstiler i henhold til BS-5852 tennkilde 5 (crib 5) 
kan leveres på forespørsel. Ta kontakt med vår kundeservice for mer 
informasjon.

Vedlikehold
Støvsug stolen med møbelbørste eller tørk med ren, hvit klut eller 
svamp vridd opp i lunkent, rent vann. Ikke fjern noen av plastdekslene 
eller forsøk å åpne setemekanismen. Ta kontakt med din Flokk 
forhandler dersom det er behov for service eller vedlikehold på stolen.

Se flokk.com for RH Logic interaktiv brukerveiledning.

En RH stol er et perfekt arbeidsverktøy, en stol som 
holder deg på topp - hele dagen, hver eneste dag. Et 
enkelt grep er alt som skal til for å tilpasse stolen. 
RH stolen bidrar til en oppreist sittestilling slik at du 
kan yte ditt aller beste.



For mer informasjon vennligst besøk flokk.com eller se vår prisliste.

MÅL RH LOGIC 300 RH LOGIC 300 ELITE RH LOGIC 400 RH LOGIC 400 ELITE

Sittedybde 394-522 mm 394-522 mm 394-522 mm 394-522 mm

Dybde på sitteputen 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Bredde på sitteputen 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Sittehøyde 410-530 mm 430-550 mm 410-530 mm 430-550 mm

Vinkling på sitteputen +4,5°-17,2° +4,5°-17,2° +4,5°-17,2° +4,5°-17,2°

Korsryggstøttens høyde over sitteputen 170-255 mm 170-255 mm 170-255 mm 170-255 mm

Ryggstøttens høyde 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Ryggstøttens høyde over sitteputen 519-598 mm 499-578 mm 604-683 mm 624-703 mm

Ryggstøttens bredde 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm

Maks. vinkling rygg 15,2° 15,2° 15,2° 15,2°

Armlenets høyde over sitteputen 200-300 mm 170-270 mm 200-300 mm 170-270 mm

Fri avstand mellom armlenene 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm

Fotkryssets diameter 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

STOLMODELLER

RH LOGIC 300 RH LOGIC 400

• STANDARD • STANDARD

• COMFORT – Ekstra stopping med forbedret ventilasjonsmulighet • COMFORT – Ekstra stopping med forbedret ventilasjonsmulighet

• ELEGANS – Med kledd rygg bakside • ELEGANS – Med kledd rygg bakside

• ELITE – 20 mm ekstra stopping i sete og rygg • ELITE – 20 mm ekstra stopping i sete og rygg 

• ESD • ESD

TILLEGGSUTSTYR GASSLIFT FOR FORSKJELLIGE HØYDER

1 Nakkestøtte 8 Ekstra stort sete 4Q, standard, ca. 410-530 mm

2 Kleshenger 9 Dekorsøm 4Q, sort, ca. 410-530 mm

3 Armlener 8E, dybde, grå eller sort 10 Hjul for harde gulv B, ca. 480-610 mm

4 Armlener 8S, dreibart, grå eller sort 11 Fotkryss 5X, blankpolert aluminium

5 Armlener 8S XL, dreibart, grå eller sort 12 Fotkryss 5X, sortlakkert aluminium

6 Armlener 8E sort/ESD, dybde 13 Fotkryss 5X, grålakkert aluminium

7 Utskiftbar pute

For flere valgmuligheter se RHs prisliste.
Produktenes utforming og spesifikasjoner videreutvikles fortløpende, angivelsene ovenfor må ikke oppfattes som endelige.

ESD
RH Activ er tilgjengelig som ESD stol. Flokk tilbyr 5 års garanti på ESD 
stoler under forutsetning av at hjul og hjul baner rengjøres regelmessig 
med egne rengjøringsmiddel.

Stolene er godkjent i henhold til IEC 61340(ESD). 
For å fungere effektivt bør stolene brukes i et ESD-tilpasset miljø.
 

RH LOGIC 300 
COMFORT

RH LOGIC 300 RH LOGIC 400 RH LOGIC 400 
ELEGANS

RH LOGIC 400 
ELITE

RH LOGIC 300 
ELITE


