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OPLEV VELVÆRE
MENS DU PRÆSTERER

RH Logic, den ultimative stol i den ypperste ergonomiske klasse.
Perfekt til både forebyggende og afhjælpende rygpleje.

Design udfordringen

Ergonomi

RH LOGIC 300
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RH LOGIC 300
COMFORT

Vi ved med sikkerhed, at mennesker og virksomheder leverer de bedste
resultater, når de arbejder i et optimalt arbejdsmiljø. Vi har mange års
erfaring og vi ved hvordan, vi designer og udvikler stole der fungerer med
din krop, så du præsterer bedre. Vi udvikler stole designet til menneskelig
præstation, især når du arbejder meget længe.

RH Logic serien er designet til at fremme aktiv siddestilling og en opret
kropsholdning. Den holder dig oprejst, hvilket øger ilttilførslen til blodet
og derved forbedrer koncentrationen. Det er derfor, vi er sikre på at du
vil opdage, at RH Logic Elite er den ideelle stol til ethvert krævende
arbejdsmiljø såsom alarmcentraler, kontrolcentre og offshore installationer.

RH LOGIC 300
ELITE

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400
ELEGANCE

RH LOGIC 400
ELITE

MARKEDSSEGMENTER
FOR RH LOGIC 24/7

24 TIMERS OVERVÅGNING

FINANS

112
ALARMCENTRALER

KONTROLRUM

PRODUKTIONER

BETALINGSANLÆG

DEALING ROOMS

LUFTHAVNE

STUDIER

RH Logic 400 Elite
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EN STOL DER ANVENDES
HELE DAGEN, SKAL NATURLIGVIS
VÆRE EKSTRA KOMFORTABEL
OG HOLDBAR
RH Logic er designet til at hjælpe brugeren med at præstere og føle sig bedre tilpas i løbet
af arbejdsdagen. En RH stol kan nemt justeres til at passe enhver brugers unikke anatomi.

RH Logic Comfort har et ekstra uld lag i sæde og ryg, som forbedrer ventilation og
komfort. RH Logic Elite har 20 mm ekstra polstring i ryg og sæde i forhold til andre
RH Logic 400/300 stole. Ellers har RH Logic Comfort og RH Logic Elite de samme
funktioner som standard stolen.
Når du vælger en stol fra RH, får du et pålideligt arbejdsredskab, der kan bruges mange
år frem. Vi sætter høje standarder for kvalitet i alt hvad vi gør. Resultatet er stole med
lang levetid.
Garantiperioden er 10 år for normal brug (9 timer pr. dag), og 5 år for 24/7 brug (mere
end 9 timer pr. dag). Derfor er vi overbevist om at du vil opdage, at RH Logic 400/300 er
den ideelle stol til ethvert krævende arbejdsmiljø. Det er ikke så mærkeligt, at stolen er
førstevalg for organisationer med høje præstationsevner rundt om i verden, herunder
alarmcentraler, kontrolcentre, og offshore installationer. RH Logic 400/300 serien er testet
og godkendt til EU standard SS EN-1335: 2009, og BS-5459: (2000): Del 2.

EN 1335
IEC 61340 (ESD)
BS 5459

✔
✔
✔

NPR 1813
ANSI/BIFMA
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Möbelfakta

✔

EPD, ISO 14025

✔

Svanemerket

✔

GREENGUARD

✔

RH Logic 400 Elite XL
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OPREJST KROPSHOLDNING ER IKKE KUN
GODT FOR KROPPEN, MEN
HJÆLPER OGSÅ MEDARBEJDERE MED AT VÆRE
OPMÆRKSOMME OG
ARBEJDE EFFEKTIVT
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Designet til 24/7 brug
• Trinløs justerbar sædehøjde, rygvinkel,
ryghøjde, sædedybde og lændestøtte
• Unikt bevægelsesprincip, der sikrer optimal
støtte og blodcirkulation
• Udskiftelige sæde -og rygpuder for øget holbarhed og reducerede
levetidsomkostninger
• Memory skum og halebensudskæring er tilvalg, samt 3D-armlæn
• 10 års garanti for 9 timers brug, 5 års garanti for 24 timers brug

RH Logic 400 Elite
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Funktion

1

2

Nakkestøtte

Er et valgfrit tilvalg, der anbefales. Den giver støtte
til nakken og derved aflaster den hele kroppen.
Nakkestøtten kan justeres både i dybde og højde.
Ryglæn

Vælg mellem høj eller lav ryg. Tilspidset rygfacon giver
bevægelighed for arme og skuldre. Tvedt-puden mellem
skulderbladene stimulerer til en åben og oprejst siddestilling
og giver bedre vejrtrækning.
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Rygvinkel

4

Lændestøtte

5

Armlæn

6

Sæde
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1

Kan justeres seperat efter behov, så du altid sidder
komfortabelt med god støtte.
Giver ekstra støtte til lænden. Lændepuden justeres ved
hjælp af luft der pumpes ud i lændepuden og derved giver
ekstra god støtte til lænden.
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Der er to forskellige armlæn som kan vælges. Begge kan
justeres i højden og i bredden, mens den ene også kan
justeres i dybden og den anden kan roteres 360 grader.
Leveres med et lag af uld der giver bedre ventilation og gør
sædet 2-3 grader køligere sammenlignet med almindelige
sæder. Sædets afrunding i forkanten reducerer trykket på
undersiden af lårerne og øger blodcirkulationen.
Sædehøjde -og dybde
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Justeres med et par enkelte håndbevægelser. Knapperne er
let tilgængelige når du sidder i stolen. Den rette sædehøjde
forbedrer blodcirkulationen i benene. Den rette sædedybde
giver bedre aflastning og bedre støtte til benene.
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Vippefunktion
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Vippemodstand

Er flydende i sin bevægelse og følger din mindste
bevægelse. Stolen kan låses i enhver position.
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Juster vippemodstanden efter kropsvægt og højde, så
balancen bliver perfekt. Derved kan stolen følge dine
bevægelser uden at du skal bruge nogen muskelkraft på
at skifte siddestilling.
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Fodkryds

11

Hjul

10

Forhøjet og kurvet fodkryds der sørger for at holde fødderne
solidt på gulvet.
Fås i forskellige varianter til både hårde og bløde gulve.
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Tilvalg
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For din flexibilitet tilbydes RH Logic 400/300 med et bredt sortiment af tilbehør.
Du kan naturligvis også købe basis modellen og bagefter tilbehør i takt med
at behovet opstår.

Nakkestøtte
Jakkebøjle
Armlæn 8E, dybdejusterbar, grå eller sort
Armlæn 8E, dybdejusterbar, grå eller sort

5
6
7
8

Armlæn 8E, dybdejusterbar, grå eller sort
Halebensudskæring
Hjul til hårde gulve
Fodkryds 5X, poleret aluminium

9
10
11
12

Fodkryds 5X, sort lakerert aluminium
Fodkryds 5X, grå lakereret aluminium
Udskiftelige sæde -og rygpuder
Nakkestøttebetræk

Forskellige modeller til forskellige mennesker

RH LOGIC 400/300

Som standard er RH Logic 400/300
udstyret med hjul til bløde gulve og sort
aluminiums fodkryds. Lændepumpe er
standard udstyr for RH Logic 400 og er
tilgængelig som tilvalg for RH Logic 300.

RH LOGIC 400/300 COMFORT

Som standard er RH Logic 400/300
Comfort udstyret med ekstra polstring
og forbedret ventilation, hjul til bløde
gulve og grå lakeret aluminiums fodkryds.
Lændestøtte er standard udstyr for RH
Logic 400 og er tilgængelig som tilvalg
for RH Logic 300.

RH LOGIC 400/300 ELEGANCE

Som standard er RH Logic 400 Elegans
udstyret med polstring på bagsiden af
ryggen, hjul til bløde gulve og grå lakeret
aluminiums fodkryds. Lændestøtte er
standard udstyr for RH Logic 400 og er
tilgængelig som tilvalg for RH Logic 300.

RH LOGIC 400/300 ELITE

Som standard er RH Logic 400/300 Elite
udstyret med hjul til bløde gulve, grå
lakeret aluminiums fodkryds og 20 mm
ekstra skum i sæde- og rygpude. Stolen
er egnet til 24/7 brug. Lændestøtte er
standard udstyr for RH Logic 400 og er
tilgængelig som tilvalg for RH Logic 300.

Alle vores RH Logic 400/300 modeller er tilgængelige med XL sæde.
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