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Den elegante arbeidsstolen RH Mereo tilbyr en aktiv sittestilling og gjør arbeidsdagen bedre 
samtidig som arbeidsplassen får et estetisk løft. Med en kombinasjon av helt nye løsninger, 
intuitiv funksjonalitet og skandinavisk kvalitet er dette en stol som representerer innovasjon 
og design fra alle vinkler. RH Mereo kan enkelt tilpasses individuelle brukere, men er også 
ideell for miljøer der flere deler på samme stol. Stolen er en sensasjon på markedet for 
kontorstoler og er et visuelt innbydende innslag på arbeidsplassen samtidig som den hjelper 
brukerne å prestere optimalt.

Designutfordringen

RH Mereo kan med noen små justeringer tilpasses brukere med ulik høyde 
og fasong. Stolen passer til alle og gjør at du kan sitte aktivt mens du 
jobber. RH Mereo er testet etter internasjonale standarder og normer – med 
imponerende resultater. Den solide, slitesterke stolen er enkel å oppgradere 
og vil øke prestasjonsnivåene i mange år fremover.

Den friksjonsfrie bevegeligheten i RH Mereo gir aktiv sitting. Alt du 
trenger å gjøre er å sette deg ned, tilpasse stolen til kroppen og nyte jevn 
og friksjonsfri bevegelighet. Vinkelen på seteryggen, nakkestøtten og 
armlenene justeres intuitivt. RH Mereo representerer dynamisk ergonomi i 
enkel og tilgjengelig form slik at du lett finner en optimal sittestilling som 
varer hele dagen – hver dag.

Målet vårt med RH Mereo var å lage en arbeidsstol som tilbyr en personlig 
tilpasset sitteopplevelse og dynamisk ergonomi for lange arbeidsdager.  
En moderne stol som kan brukes av flere og som kan flyttes rundt og 
tilpasses dagens fleksible arbeidsmiljøer.

En stol for alle

Enkel å tilpasse 

EN SKANDINAVISK SENSASJON 
– DESIGNET FOR DEG
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RH Mereo 220
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RH MEREO OG VERYDAY
NÅR FUNKSJONALITET 
MØTER DESIGN

RH ønsker et kontor basert på ergonomiske prinsipper. I samarbeid med det globalt 
anerkjente designbyrået Veryday satte vi oss som mål å lage en stol som innfrir behovene 
både til arbeidsplassen og de som jobber der. Resultatet av dette omfattende og fruktbare 
samarbeidet var en fusjon av funksjonell og visuell design og dynamisk ergonomi. Det er med 
stolthet vi introduserer RH Mereo, et vitalt arbeidsverktøy som samtidig tar seg godt ut på 
arbeidsplassen.

Veryday 

Designprosessen  

RH hadde som klart mål å lage en arbeidsstol der ergonomi ikke går på 
bekostning av visuell design. En stol som ville øke arbeidsprestasjonene og 
skape sensasjon på markedet. Sammen med Veryday begynte vi med å se på 
brukernes arbeidsdag og forsøke å sette oss i deres behov og ønsker. Innsikten 
dette gav oss var avgjørende for utviklingen av RH Mereo.

Det prisbelønte designbyrået Veryday har brakt kvalitetsgjenstander og 
-opplevelser ut til folk verden over, og er tydelig på at brukerorienterte løsninger 
og brukernes egne tilbakemeldinger må stå i fokus ved utviklingen av nye 
løsninger. Veryday har som mål å flytte grensene ved å utfordre bedriftene til å 
se produktene i et annet lys. Dette resulterte i RH Mereo, en stol som ikke bare 
er pen å se på, men som i tillegg tar vare på helsen din og hjelper deg å jobbe 
mer effektivt.

RH Mereo er resultatet av et samarbeidsprosjekt med fokus på bruker og design. 
Genetikken og estetikken ble utviklet og finpusset fortløpende gjennom hele 
prosessen. Stolen er et bilde på skandinavisk designkvalitet, innovativ ergonomi, 
visuell kvalitet og miljøansvar. RH Mereo er en komplett RH-stol som kombinerer 
komfort, eleganse og høy ytelse. 

Misjon
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RH Mereo 200, RH Mereo 220

DESIGNET FOR EN AKTIV OG 
INSPIRERENDE ARBEIDSDAG 
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Funksjonalitet

Nakkestøtte
Dette er tilleggsutstyr vi anbefaler på det varmeste. Den  
støtter nakken og avlaster dermed hele kroppen. Nakke-
støtten kan justeres både i høyde og dybde. Enkelt justerbar.

1

Ryggstøtte
Velg om du vil ha høy eller lav rygg. Tydelig innsvinget 
med en buet rygg som gir god støtte til korsryggen. Den 
myke kurven støtter hele ryggen i en oppreist stilling, mens 
armer og skuldre kan beveges fritt. Tvedt-puten mellom 
skulderbladene stimulerer til en åpen sittestilling som forbedrer 
oksygentilførselen til kroppen.

2

Vinkelen på seteryggen
Kan justeres separat etter behov slik at du alltid sitter 
behagelig og har god støtte.

3

Armlener
Støtter nakke og skuldre. Armlener kan enkelt ettermonteres. 
De er roterbare og kan justeres i høyde, bredde og dybde.

4

Setet
De framovervinklede kantene på setet reduserer belastningen 
på undersiden av lårene og forbedrer blodsirkulasjonen. 
Minimerer knebevegelsen når setet vippes. Bakkanten er hevet 
for å få bekkenet i riktig posisjon.

5

Vippemekanisme
Den har jevn, friksjonsfri bevegelse og kan låses i ønsket 
posisjon slik at stolen hele tiden følger med når du beveger deg.

7

Vippemotstand
Fra 40 til 150 kg er gjort på bare 7 omdreininger. Stolen er 
enkel å tilpasse etter kroppsstørrelse og -fasong. Den følger 
bevegelsene dine uten at du må bruke muskelkraft for å skyve 
stolen til nye posisjoner.

8

Fotkryss
Hevet fotkryss med buede ben som gjør at du kan ha føttene 
godt plantet på gulvet.

9

Hjul
Fås i ulike varianter for harde og myke gulvunderlag.

10

Sete, høyde og dybde
Justeres med noen få, enkle grep. Brukervennlige, intuitive 
former og plassering. Stolen kan enkelt tilpasses individuelt.  
Kontrollene er enkelt tilgjengelige fra sittende stilling. Riktig 
setehøyde øker blodsirkulasjonen i beina. Riktig setedybde 
sørger for bedre avlastning og støtte.

6
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RH Mereo 220
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Hver eneste del av RH Mereo kan gjenvinnes til et nytt produkt. Komponentene er enkle 
å demontere og skifte, og dette bidrar til at stolen varer lenge. Med en pute som er enkel 
å klikke på og av, skåner du dessuten både lommeboka og miljøet. Alle materialene som 
er brukt i RH Mereo består av resirkulerte komponenter, og er uten giftige stoffer. Stolen 
produseres med en minimal mengde materialer og har lang levetid. Dette betyr mindre 
transport og emballasje og gjør RH Mereo til en stol med god miljøsamvittighet.

OMTANKE FOR MILJØET 

SERTIFIKATER
• EN 1335

• NPR 1813

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Mereo 220 
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AKTIV SITTING HJELPER DEG  
Å PRESTERE BEDRE

I det moderne arbeidslivet sitter vi mye mer stille enn tidligere. For å takle lange dager  
er det viktig at du beveger deg mens du sitter. Riktig bevegelse stimulerer pust og 
blodsirkulasjon slik at kroppen får mer oksygen og energi. RH er svært opptatt av  
ergonomisk dynamikk og aktiv sitting og har utviklet en unik ergonomisk teknologi kalt 
2PP™. Denne teknologien bygger på kroppens naturlige struktur og sikrer en optimalisert 
sitteopplevelse når du trenger det.

Bevegelse 

RH Mereo er laget for å tilpasse seg kroppen. Når du lener deg bak- og forover 
vil de små vertikale bevegelsene i setet hindre at lårene belastes. Dermed økes 
blodsirkulasjonen samtidig som spenningene minimeres. Du stimuleres til hele 
tiden å sitte i en naturlig rett stilling med begge føttene godt plantet på gulvet. 
Tvedt-puten trykker forsiktig mellom skulderbladene for å oppmuntre deg til å 
sitte oppreist. Vinkelen på seteryggen sikrer støtte til hele ryggen og krever bare 
noen få, enkle justeringer.

Bevegelse er bra. Det stimulerer muskulaturen og gir bedre konsentrasjon og 
utholdenhet. Ved lange arbeidsdager er bevegelse og riktig sittestilling alfa  
og omega. I RH Mereo slipper du å bekymre deg for at du får for lite bevegelse. 
Mens du tilsynelatende sitter stille i opprett stilling vil stolen følge kroppens 
naturlige bevegelser ned til aller minste bevegelse. Stolen holder deg aktiv 
og gir full støtte og avlastning der det trengs.

På innsiden

2PP™ fokuserer på to artikuleringspunkter – dreiepunkter – i hofter og knær. 
I RH Mereo tilsvarer stolens bevegelsespunkter dine egne dreiepunkter. Den 
hjelper deg å holde kroppen i oppreist stilling, og ivaretar ryggens naturlige 
S-kurve. Samtidig fremmer den en variert og aktiv sittestilling. Når stolens 
bevegelsespunkter befinner seg ved knærne og hofteleddet kan du sitte 
behagelig bakoverlent med føttene på gulvet og god støtte i korsryggen uten  
å måtte justere høyden på setet eller seteryggen. 

Om 2PP™
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Bevegelse

Blodsirkulasjon

FUNKSJONELL 
DESIGN

Når stolens bevegelsespunkter befinner seg ved knærne 
og hofteleddet kan du sitte behagelig bakoverlent med 
føttene på gulvet og god støtte i korsryggen uten å måtte 
justere høyden på setet eller seteryggen. Skaper ergo-
nomisk dynamikk som sikrer kroppen ekstra oksygen og 
energi. Holder deg på topp. Hele dagen, hver eneste dag.

RH Mereo bør justeres i forhold til kroppen din. Du kan 
tilrettelegge for optimal blodsirkulasjon ved å justere 
setedybden, -vinkelen og -høyden for maksimal støtte og 
avlastning. Den fremovervinklede kanten på seteputen 
reduserer belastningen på undersiden av lårene og bidrar  
i tillegg til økt blodsirkulasjon i beina.

Pust

Når du sitter oppreist mens du er i bevegelse puster 
du bedre og blodet forsynes med tilstrekkelig oksygen. 
Tvedt-puten presser skulderbladene bakover og åpner opp 
brystkassen slik at det blir lettere å puste. Dermed blir det 
også enklere å jobbe konsentrert og effektivt. Du yter best 
når kroppen har det bra.
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RH Mereo 200
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Tilbehør RH Mereo tilbyr et rikholdig sortiment av tilbehør for ekstra fleksibilitet. Du kan 
selvsagt også kjøpe grunnmodellen av stolen og legge til tilbehør etter behov.

1  Nakkestøtte, sølv eller sort

2  Kleshenger, sølv eller sort

3  Kleskrok, sølv eller sort

4  Dekorsøm

5  Armlene 8T, sølv eller sort

6  Fotkryss 5T, sølv, sort eller polert aluminium

7 Hjul for harde gulvunderlag
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Ulike stiler for ulike brukere 

RH MEREO 200 SILVER

RH MEREO 200 BLACK

RH MEREO 220 BLACK

RH MEREO 220 SILVER

RH Mereo 200 har medium rygg og 
leveres som standard med grålakkert alu-
miniumsfotkryss og hjul for teppebelagte 
gulv. Det kan også legges til armlener.

RH Mereo 200 har medium rygg og 
leveres som standard med sortlakkert 
aluminiumsfotkryss med hjul for 
teppebelagte gulv. Det kan også legges 
til armlener.

RH Mereo 220 har høy rygg og 
leveres som standard med sortlakkert 
aluminiumsfotkryss med hjul for 
teppebelagte gulv. Det er mulig å legge 
til for eksempel nakkestøtte, armlener og 
kleshenger.

RH Mereo 220 har høy rygg, og leveres 
som standard med grålakkert aluminiums- 
fotkryss og hjul for teppebelagte gulv. 
Det er mulig å legge til for eksempel 
nakkestøtte, armlener og kleshenger.
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