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RH Logic har en lang historie med å være best i klassen. For ti år siden ble RH Logic utviklet og 
finjustert til den stolen vi kjenner i dag. Vi hadde  på den tiden en drøm om å skape den aller 
beste stolen å sitte i en hel dag på kontoret. I et samfunn der vi stadig beveger oss mindre enn 
før, er vi glade for at vi satte oss slike høye mål den gangen. I mer enn ti år har RH Logic bidratt 
til å gi våre brukere en mer aktiv hverdag, og vi ser frem til fortsettelsen av denne reisen.

Designutfordringen

RH Logic er full av ergonomiske funksjoner der alle deler av stolen er optimalisert 
for at du skal sitte på en best mulig måte. Det handler om å sitte oppreist, men 
på samme tid i bevegelse, for å øke oksygentilførselen til blodet og dermed 
forbedre konsentrasjonen. Stolen gir alltid en oppreist holdning med ryggstøtte, 
avlastning og variasjon gjennom ulike sittestillinger for ulike arbeidssituasjoner. 
RH Logic er ergonomisk design i den øvre klassen og gjør deg i stand til å pres-
tere gjennom hele arbeidsdagen. 

Med RH Logic ønsket vi å skape en kontorstol som gir alle en sitteopplevelse 
som føles personlig. Det skulle være en løsning for ambisiøse personer med lang 
arbeidstid, samt en videreføring av RHs berømte dynamiske ergonomi. En stol 
som blir din unike kontorstol, helt tilpasset din kropp, ditt bevegelsesmønster  
og din arbeidsdag, men samtidig lett å justere for flere brukere.

Ergonomi

TI ÅR MED 
KOMPROMISSLØS  
ERGONOMI 
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VÅR VISJON VAR Å SKAPE EN STOL 
SOM PRESTERER LIKE GODT SOM 
PERSONEN SOM SITTER I DEN

RH Logic 400 Elegance
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75%

33%

70%

50%

Opplevde forbedret 
arbeidsteknikk.

Redusert belastning i 
nedre del av ryggen.

Stolen hadde positiv 
påvirkning på hele 
arbeidssituasjonen.

Mindre plager med nakke 
og skuldre (allerede etter 
et par uker).

EN STUDIE AV
RH LOGIC

Det er ikke mange stoler som har vært med på en omfattende forsk-
ningsstudie.* Så hva skjedde da forskerne byttet ut kontorstolene til 48 
ansatte i Gøteborg med RH Logic 400? Vi er stolte av resultatet som 
viser at både helse og prestasjon forbedres når du sitter på RH Logic 
mens du arbeider på en datamaskin. Resultatene viste også at det tar 
bare en kort periode før RH Logic har en positiv påvirkning på hele 
arbeidssituasjonen.

PRESTASJON

HELSE

* Scan QR-koden for å 
se alle resultatene fra 
forskningsrapporten
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RH Logic 400  Elite



6

1

2

3

4
5

76

8

11

10

Funksjonalitet

Nakkestøtten
er tilleggsutstyr vi anbefaler. Den gir støtte til nakken og 
avlaster dermed hele kroppen. Nakkestøtten kan justeres 
både i dybde og høyde.

Ryggen
Velg mellom høy eller lav rygg. Den avsmalnende formen 
tillater bevegelse for armer og skuldre. Tvedt-puten mellom 
skulderbladene stimulerer til en åpen og oppreist sitte-
stilling som gir bedre pust.

Ryggvinkelen
Kan justeres separat etter behov slik at du sitter  
komfortabelt med god støtte.

Korsryggstøtten
Gir ekstra støtte for korsryggen. Luftregulert 
korsryggstøtte gir god støtte for hele ryggen.

Armlener 
finnes i to varianter. Begge kan justeres i høyden og  
bredden, mens den ene kan justeres i dybden og  
den andre kan dreies 360 grader.

Setet
er tilgjengelig med et lag med ull som gir bedre ventilasjon. 
Dette gjør setet 2-3 grader svalere sammenlignet med 
andre seter. Setets skrånende forkant reduserer trykket på  
undersiden av lårene noe som letter blodsirkulasjonen.

Setehøyde og setebredde
justeres med et par enkle håndgrep. Reguleringsspakene 
er lett tilgjengelige også når du sitter. Riktig setehøyde  
gir bedre blodsirkulasjon i bena, riktig sittedybde gir  
større avlastning og bedre støtte.

Vippefunksjonen
er trinnløs og kan låses i ønsket posisjon slik at stolen  
følger din minste bevegelse.

Vippemotstand
kan justeres enkelt etter kroppsvekt og høyde slik at stolen 
får riktig balanse. Stolen følger bevegelsene dine uten at 
du trenger å bruke muskelkraft for å presse stolen inn i 
nye stillinger.

Fotkryss
har hevet base og buede armer for å holde føttene  
godt på gulvet.

Trinser
finnes i ulike varianter for både harde og myke gulv. 
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9

RH Logic 400 og RH Logic 300 Elegance
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Dagens forbruk av jordens ressurser øker i takt med befolkningsveksten. Ressurser vil 
forsvinne med tiden og vi er derfor opptatt av å minimere miljøpåvirkningen vi etterlater oss. 
Vår tilnærming til bærekraft har resultert i at RH Logic har mottatt Svanemerket noe som betyr 
at du kan sitte i denne stolen med god samvittighet. Vi skaper mer med mindre.

Fra vugge til vugge RH Logic er sertifisert med Nordic Ecolabel, hovedsakelig fordi hver del av stolen 
kan resirkuleres og gjenoppstå som et nytt produkt samt at stolen er produsert 
med materialer som er fri for giftige stoffer. Det minimale materialet vi bruker til 
å produsere stolen, og stolens lange holdbarhet, bidrar til mindre transport og 
emballasje, noe som gjør RH Logic til en stol med god miljøprofil.

SKAPE MER
MED MINDRE

SERTIFIKATER
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• Svanemerket

• GREENGUARD
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RH Logic 400 Elite
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BEDRE PRESTASJON
MED RH LOGIC  
SOM KOLLEGA

Etter ti år med RH Logic vet vi at vi har endret arbeidsmiljøet for mange mennesker, inkludert 
Brand Manager i DNB ASA Tom Kvitseidsjord, som har brukt RH Logic de siste åtte årene. 
Han har, i likhet med mange av oss, et stillesittende kontorliv der stress og lange arbeids-
dager er en del av jobben. For ham er det helt avgjørende å kunne sitte i en stol som minner 
ham om å holde seg i bevegelse i løpet av dagen slik at lange perioder foran PCen ikke sliter 
ham ut, men heller øker hans prestasjoner.

Personalisering

Innkjøp av RH Logic stoler er en langsiktig investering for enhver bedrift. En 
ergonomisk utformet stol hjelper deg til å unngå muskel- og skjelettplager, noe 
som igjen kan bidra til betydelig reduksjon i sykefraværet. Stolen har 10-års 
garanti, men varer i gjennomsnitt i mer enn 16 år. En RH Logic stol er en trygg og 
god investering. Individuelle deler kan også byttes ut, enten av hygieniske eller 
estetiske grunner. Sete- og ryggputer kan enkelt klikkes av og på, noe som er 
positivt for både lommeboken og miljøet.

RH Logic er en stol som er lett å bli kjent med. Vi tilbyr opplæring fra våre an-
satte som har lært å utnytte og tilpasse stolen til sitt maksimale potensiale. Folk 
trenger variasjon og muligheten til å justere alt fra setedybde og vippemotstand 
til korsryggstøtte. 

Investering
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Tom Kvitseidsjord
Brand Manager DNB ASA 

DET SOM OVERRASKER MEG MEST 
ER DET FAKTUM AT JEG HAR MASSE 
ENERGI IGJEN ETTER EN LANG OG 
HARD ARBEIDSDAG. 
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Bevegelse

Vår filosofi om ergonomi

Blodsirkulasjon

Pust

INGEN DESIGN
UTEN  
FUNKSJON

Forskning og utvikling viste at vi måtte lage stoler som 
hjelper folk til å sitte oppreist så mye som mulig, og også 
oppmuntre til bevegelse. Stolene skal avlaste muskler i 
nakke og skuldre å gjøre det mindre anstrengende å sitte. 
Bevegelse gir gode arbeidsteknikker, forbedrer resultater 
og gir energi.

Vi har vår egen filosofi om ergonomi basert på kunnskapen 
om hvor viktig det er med oppreist sittestilling og aktiv 
sitting. Dette bidrar til bedre pust og blodsirkulasjon, mens 
bevegelse stimulerer musklene. Denne filosofien har vi over-
ført til RH Logic 400/300 gjennom det unike “to-punktsprin-
sippet”, eller 2PP™, som sikrer at kroppen får rikelig med 
variasjon og avlastning også når du beveger deg.

RH Logic bør justeres slik at den er tilpasset kroppen din.  
For å få best mulig blodsirkulasjon justerer du setedybde,  
vipp og høyde for maksimal støtte og avlastning. Den av-
rundede setekanten reduserer trykket på undersiden av  
lårene og bidrar til å øke sirkulasjonen i bena.

Å sitte oppreist mens du beveger deg gir deg bedre pust og 
mer oksygen til blodet. Funksjoner som Tvedt-puten presser 
skulderbladene bakover og åpner brystkassen, dette bidrar 
til å gi bedre konsentrasjon og ytelse. Når kroppen føles bra, 
presterer du bedre.
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RH Logic 400  Elegance
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Tillegg For din fleksibilitet har RH Logic 400/300 et stort utvalg av tilbehør. Selvsagt kan 
du kjøpe grunnmodellen først og så supplere med tilbehør når du trenger det.

1 Nakkestøtte 7 Ekstra stort sete

2 Jakkehenger 8 Dekorative sømmer

3 Armlener 8E, dybde, grå og sort 9 Trinser for harde gulv

4 Armlener 8S, roterende, grå eller sort,
også tilgjengelig i XL

10 Fotkryss 5X, polert aluminium

5 Armlener 8E, sort/ESD, dybde 11 Fotkryss 5X, sort aluminiumslakk

6 Utskiftbare puter 12 Fotkryss 5X, grå aluminiumslakk
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Ulike modeller for ulike brukere 

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300 COMFORT

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400 ELEGANCE

RH LOGIC 400 ELITE

Som standard er RH Logic 300 utstyrt 
med hjul for myke gulv og fotkryss i 
grålakkert aluminium. Korsryggstøtte kan 
fås som tilleggsutstyr.

Som standard er RH Logic 300 Comfort 
utstyrt med ekstra polstring og bedre 
ventilasjon, hjul for myke gulv og fotkryss i 
grålakkert aluminium.

Som standard er RH Logic 400 utstyrt 
med luftregulert korsryggstøtte, hjul 
for myke gulv og fotkryss i grålakkert 
aluminium.

Som standard er RH Logic 400 Elegance 
utstyrt med luftregulert korsryggstøtte, 
kledd rygg bakside, hjul for myke gulv og 
fotkryss i grålakkert aluminium.

Som standard er RH Logic 400 Elite utstyrt 
med luftregulert korsryggsøtte,  trinser for 
myke gulv, fotkryss i grålakkert aluminium 
og 20 mm ekstra skum i sete- og ryggpute. 
Stolen er godkjent for 24/7 bruk.
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