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Den eleganta arbetsstolen RH Mereo erbjuder en aktiv sittställning och gör din arbetsdag bättre 
medan arbetsplatsen får ett estetiskt lyft. Med en kombination av nya lösningar, intuitiv funk-
tionalitet och skandinavisk kvalitet är detta en stol som står för nytänkande och design från alla 
vinklar. RH Mereo kan enkelt anpassas till individuella användare, men också idealisk för miljöer 
där flera delar i samma stol. Stolen är en sensation på marknaden för kontorsstolar och förhöjer 
arbetsplatsen visuellt och samtidigt hjälper den användaren att prestera optimalt.

Designutmaningen 

Bara några mindre justeringar behövs för att anpassa RH Mereo till den 
individuella användaren, oavsett storlek och form. Stol passar alla, och 
ger dig möjlighet att sitta aktivt när du arbetar. RH Mereo testas enligt 
internationella normer och standarder, och har fått resultat i toppklass. 
Denna robusta och hållbara stol kan enkelt uppgraderas, vilket bidrar till 
bättre prestationer på arbetsplatsen i många år framöver.

Den friktionsfria rörelsen i RH Mereo ger en aktiv sittställning. Allt du 
behöver göra är att sätta dig ned, ställa in stolen och sedan njuta av en 
smidig och mjuk rörelse. Vinkeln på ryggstödet, nackstödet och armstöden 
justeras intuitivt. RH Mereo är en produkt med dynamisk ergonomi – enkel 
och tillgänglig för alla. Du kan enkelt hitta en optimal sittställning som 
räcker hela dagen och varje dag.

Med RH Mereo ville vi skapa en arbetsstol som ger en sittupplevelse 
med personlig känsla, för långa arbetsdagar och med fördelarna av RH:s 
dynamiska ergonomi. En modern stol som kan användas av flera personer, 
flyttas runt och anpassas till dagens flexibla arbetsmiljöer.

En stol passar alla

Enkel anpassning 

EN SKANDINAVISK  
SENSATION – DESIGNAD FÖR DIG
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RH Mereo 220

EN SKANDINAVISK  
SENSATION – DESIGNAD FÖR DIG
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RH MEREO OCH VERYDAY
FUNKTION MÖTER DESIGN

RH vill att ett kontor baseras på ergonomiska principer. Tillsammans med den världskända
designbyrån Veryday har vi satt upp ett mål att skapa en stol som kunde uppfylla både
arbetsplatsens och individens behov. Detta omfattande och givande samarbete ledde fram 
till en kombination av funktionell och visuell design med dynamisk ergonomi. Vi är stolta att 
kunnapresentera RH Mereo, ett viktigt arbetsredskap som också ger en attraktiv arbetsplats.

Veryday 

Designprocessen 

RH hade som mål att skapa en arbetsstol med ergonomi utan att kompromissa 
med kraven på visuell design. En stol som ökar arbetsresultatet och skapar 
sensation på marknaden. Tillsammans med Veryday började vi med att titta på 
användarens arbetsdag och försökte sätta oss in i deras behov. De lärdomar vi 
fick var mycket viktiga för utvecklingen av RH Mereo.

Veryday är en prisbelönt designbyrå som har försett människor över hela 
världen med föremål och upplevelser av högsta kvalitet. De är övertygade om 
att lösningar med användaren i centrum och ärlig feedback från användare 
är nödvändig för utveckling av nya lösningar. Verydays mål är att flytta fram 
gränserna genom att utmana företag till nytänkande kring produkter. Detta 
resulterade i RH Mereo, en stol som inte bara är vacker att titta på, men som 
också tar hand om din hälsa och hjälper dig att arbeta mer effektivt.

RH Mereo är resultatet av ett samarbete i ett designprojekt där användaren står 
i centrum med fokus på användarvänlighet och design. Funktion och estetiken 
utvecklades och finjusterades genom hela processen. Stolen är ett resultat av 
skandinavisk designkvalitet, innovativ ergonomi, visuell kvalitet och miljömässigt 
ansvar. RH Mereo är en komplett RH-stol med komfort, elegans och hög kvalitet.

Uppdrag
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RH Mereo 200, RH Mereo 220

UTFORMAD FÖR EN AKTIV OCH  
INSPIRERANDE ARBEIDSDAG 
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Funktionalitet

Nackstöd
Ett tillval som vi rekommenderar varmt. Det ger stöd för 
nacken och därmed också avslappning för hela kroppen. 
Nackstödet är justerbart både i höjd- och djupled. Enkelt 
att justera.

Ryggstödet
Välj mellan hög eller låg rygg. Tydligt formad rygg med 
bra stöd i svanken. Den mjuka, välvda formen ger stöd för 
hela ryggen samtidigt som armar och axlar kan röra sig 
fritt. Tvedt-kudden mellan skulderbladen bidrar till öppen 
sittställning som förbättrar syretillförsel till kroppen.

Ryggstödets vinkel
Kan justeras separat vid behov så att du alltid sitter 
bekvämt och har bra stöd.

Armstöden
Ger stöd för nacke och axlar. Armstöd kan enkelt efter-
monteras. Kan justeras i höjd, bredd, djup och roteras.

Sitsen
Sitsens sluttande form minskar trycket på lårens undersi-
da och förbättrar blodcirkulationen. Den bakre kanten är 
upphöjd för att ge bäckenet rätt position.

Sitthöjd och sittdjup
Justeras med några enkla handrörelser. Användarvänliga 
reglage med intuitiv utformning och placering. Stolen kan 
enkelt ställas in så att den passar dig perfekt. Reglagen nås 
enkelt när du sitter. Rätt sitthöjd ger bättre blodcirkulation 
i benen. Rätt sittdjup ger bättre avlastning och bättre stöd.

Gungan
Steglös och jämn rörelse som kan låsas i önskad position, 
vilket gör att stolen kan följa din minsta rörelse.

Gungmotstånd
Från 40 kg till 150 kg på bara sju varv. Du kan enkelt anpas-
sa stolen till dina fysiska förut-sättningar. Stolen följer dina 
rörelser utan att behöva använda muskelkraft för att sitta i 
nya positioner.

Fotkryss
Upphöjt med välvda armar som gör att du får plats att ha 
fötterna stadigt på golvet.

Hjul
Tillgängliga i olika varianter för både hårda och mjuka golv.
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RH Mereo 220
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RH Mereo 220
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Alla delar av RH Mereo kan återvinnas och återanvändas som en ny produkt. Enkel 
demontering av komponenterna gör det enkelt att byta delar och bidrar till stolens långa 
livslängd. Genom att rygg-och sitdynor enkelt kan klickas på och av för utbyte, skonar du 
dessutom både plånboken och miljön. Alla material vi använder i RH Mereo är giftfria och 
består av återvunna komponenter. Genom att använda så lite material som möjligt vid 
tillverkningen av stolen innebär det mindre transport och förpackningar som gör RH Mereo  
till en stol med gott miljösamvete.

MILJÖ -
SKAPA MER MED MINDRE

CERTIFIKAT
• EN 1335

• NPR 1813

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Mereo 220 RH Mereo 220 
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PRESTERA BÄTTRE  
GENOM ATT SITTA AKTIVT

I det moderna arbetslivet sitter vi stilla mycket mer än förr. För att klara de långa dagarna är 
det viktigt att du kan röra dig när du sitter. Med möjlighet till rörelse kan du andas bättre och 
stimulera blodcirkulationen mer, vilket ger dig syre och energi. RH har vi ett stort engage-
mang för ergonomi, och aktivt sittande. På RH har vi utvecklat en filosofi för ergonomiskt 
sittande som vi kallar 2PP™. Den grundar sig på en upprätt kroppshållning och rörelse i 
sittandet.

Rörelse 

RH Mereo är skapad för att anpassa sig till kroppen. När du lutar dig tillbaka och 
reser på dig igen förhindrar sitsens att du belastar låren samt stimulerar blod-
cirkulationen och minimerar spänningarna. Du får alltid en naturlig, upprätt sitt-
ställning med båda fötterna stadigt på golvet. Tvedt-kudden ger en mjuk knuff 
mellan skulderbladen som en uppmuntran till att räta på dig. Ryggstödet har en 
sådan vinkel att det stöder hela ryggen med bara några få, enkla justeringar.

Det är bra att röra på sig. Det stimulerar musklerna, ger bättre koncentration 
och ökad uthållighet. När du arbetar långa pass är rätt sittställning viktig. I en RH 
Mereo behöver du aldrig sitta stilla. Tvärtom. Stolen följer kroppens naturliga 
rörelser in i minsta detalj. Stolen håller dig aktiv och ger dig stöd och avlastning 
där du behöver det.

På insidan

Filosofin 2PP™ syftar på vår ledpunkter (PP = pivotpunkter) i höfter och knän. I 
RH Mereo motsvarar stolens två rörelsepunkter dina egna leder. Det bidrar till 
att ge kroppen en upprätt position och bibehåller ryggradens naturliga S-kurva. 
Det ger samtidigt en varierad och aktiv sittställning. Stolens aktiva punkter vid 
knä och höfter gör att du sitter bekvämt tillbakalutad med fötterna på golvet och 
stöd i svanken utan att behöva justera höjden på sitsen eller ryggstödet.

Om 2PP™
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RH Mereo 200



12

Rörelse

Blodcirkulation

FUNKTIONELL
DESIGN

Stolens aktiva punkter vid knä och höft gör att du sitter 
bekvämt. Ergonomi som optimerar din syretillförsel och 
energi. Så att du kan prestera på topp. Hela dagen, varje 
dag.

RH Mereo anpassas lätt så att den passar din kropp 
perfekt. Du kan enkelt tillrättalägga för bra blodcirkulation 
genom justering av sitsens djup, lutning och höjd. Sitsens 
vattenfallskant som minskar trycket mot lårens undersida.

Andning

Genom att sitta upprätt och röra på dig andas du bättre 
och syresätta blodet ordentligt. Egenskaper som ”Tvedt”-
kudden trycker skulderbladen bakåt, öppnar bröstkorgen 
så att du andas bättre, vilket gör att du kan koncentrera dig 
bättre och prestera bättre. När kroppen känns bra presterar 
du bättre.
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Tillval RH Mereo har ett bredd sortiment av tillbehör för flexibilitet.  
Du kan naturligtvis köpa basmodellen av stolen och lägga till tillbehör senare.

1  Nackstöd, silver eller svart

2 Galge, silver eller svart

3  Klädkrok, silver eller svart

4  Dekorsöm

5  Armstöd 8T, silver eller svart

6  Fotkryss 5T, silver, svart eller polerad aluminium

7  Hjul för hårda golv
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Olika stilar för olika användare 

RH MEREO 200 SILVER

RH MEREO 200 BLACK

RH MEREO 220 BLACK

RH MEREO 220 SILVER

RH Mereo 200 har en medelhög rygg och 
har som standard hjul för mjuka golv  och 
fotkryss i grålackerad aluminium. Den kan 
också kompletterasmed armstöd.

RH Mereo 200 har en medelhög rygg och 
har som standard hjul för mjuka golv och 
fotkryss i svartlackerad aluminium. Den 
kan också kompletteras med armstöd.

RH Mereo 220 har en hög rygg och har 
som standard hjul för mjuka golv och 
fotkryss i svartlackerad aluminium. Den 
kan också kompletteras med ett antal 
tillval, så som nackstöd, armstöd och 
galge.

RH Mereo 220 har en hög rygg och har 
som standard hjul för mjuka golv och 
fotkryss i grålackerad aluminium. Den kan 
också kompletteras med ett antal tillval, 
så som nackstöd, armstöd och galge.
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