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EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA
Miljö

• Använder material med låg 
miljöpåverkan

• Använder återvunnet material som 
Polypropylen och aluminum

• Lågt CO2 utsläpp

• Mijlövänliga komponenter • Globalt miljöansvar • Gott samvete - ständig 
utveckling av miljöarbete

Visuell Design

• Designed for Human 
performance

• Ingen design utan funktion, sätter 
användaren i fokus

• Bättre prestationsförmåga

• Formgiven sits • Man sitter I stolen, inte PÅ den • Utmärkt stöd för ryggen och 
bäckenet

• Bra svankstöd • Bra stöd för hela ryggen • Man kan sitta längre perioder 
- bra sittkomfort och stöd hela 
dagen

• Avsmalnad rygg • Ökad rörelsefrihet • Mer rörelse - bättre 
prestationsförmåga

Kvalitet

• Utbytbar rygg och sits • Utbytbara dynor • Lång livslängd

• 10 års garanti • Lång livslängd • Långsiktig och trygg investering 
- den enda stol du behöver

• Kompletteringsbar: Armstöd, 
nackstöd och galge

• Lätt att uppgradera • Anpassningsbar för nyanställda 
eller vid förändrade 
arbetsuppgifter etc.

Ergonomi

• Bygger på RH´s starka 2PP 
filosofi

• Stolen följer din minsta rörelse • Med en RH stol upplever man 
en perfekt harmoni mellan stöd, 
variation och rörelse

• Individanpassade justeringar • Stolen anpassar sig till dig - inte 
tvärtom

• En RH stol uppfyller många 
specialbehov såsom 
ryggvinkeljustering, nackstöd 
och 3D-armstöd

RH KONCEPT



RH NEW LOGIC
EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA 
Miljö

• EPD (ISO14025) • Hela produktens livscykel är 
registrerad

• Vi tror på vår stol och dess miljö-
påverkan. Vi behöver inte dölja 
något

• Inget lim eller stift  • Enkel att montera isär och inga 
skadliga kemikalier

• Stödjer företags miljöprofil och 
trovärdighet (CSR) Vagga till vagga 

• Greenguard certifierad • Avger inga farliga eller skadliga 
ämnen

• Förbättrad inhomhus miljö

• Svanen • Produkten möter de tuffa kraven  
för en bättre miljö 

• Ett bra val för miljön. Oberoende  
3e part certifikat

• Består av totalt 61% återvunnet 
material, 69% återvunnen PP, 
94% återvunnen aluminim, 19% 
återvunnen stål. 

• Minimal påverkan av resurser.  
Helt återvinningsbar   

• Lång livslängd på produkten med 
lägsta möjliga miljöpåverkan

• Utbytbar sits och rygg • Enkel att byta (klicka på och av)   • Förlänger livslängden på stolen

Visuell design 

• Rena linjer och enkel design. 
Enhetligt användande av material 
och ytor

• Visuellt intressant profil som ger ett 
bestående intryck

• Smälter in i alla miljöer. Uttrycker 
kvalitet och sofistikerad design

• Kommunicerar visuell komfort 
genom en generös design och 
rundade hörn. Lätt böjning på alla 
ytor

• Uttrycker form, funktion och 
upplevelse när man sitter. 
Ergonomisk komfort

• Designad ergonomi. Man kan nästan 
”se” komforten och ergonomin 
innan man sätter sig

• Pictogram på spakar och handtag. 
Enkla att nå. Hög kvalitet

• Enkel att använda och att förstå • Justera din stol utan att behöva vara 
en ergonomisk expert

• Två rygghöjder och två klädsel 
varianter

• Kan anpassas för olika användare • Flexibelt utseende/ lösningar för 
olika kontorsmiljöer och behov

Kvalitet

• 10 års garanti • Tryggt val  • Bra investering

• Alla relevanta normer och certifikat 
finns

• Dokumenterad kvalitet • Solid och hållbar produkt 

• EN 1335 A Class A, NPR 
1813,BS 5459-2, ANSI/BIFMA 
Möbelfakta 

• Enkel att underhålla • Lång livsländ och anpassningsbar

Ergonomi

• Justerbar ryggvinkel. Svankpump • Kan justeras till många olika 
positioner. Ger extra stöd

• Individuell passform för alla 
användare. Utmärkt support för hela 
ryggen i en upprätt position

• Justerbart gungmotstånd som 
enkelt kan justeras från 40 - 150 kg 
med bara 7 vridningar

• Den kan låsas i önskad 
position 

• Ger tydlig support i alla 
arbetsställningar vilket hjälper dig 
att sitta rätt och andas ordentligt

• Flera tillval • Flexibel för alla användare • Alla kan få en bra sittposition/ 
lösning

• Komfortlager är standard • Ökar känslan av komfort • En förbättrad sittupplevelse

• En mer tydlig Tvedt kudde • Uppmanar till rörelse • Upprätt sittställning och en öppen 
hållning

• Vattenfall på sitsens framkant och 
formad yta  på sitsen 

• Avlastar trycket på undersidan av 
låret

• Bättre blodcirkulation

• Byggd på en stark RH filosofi • Unika rörelsepunkter vid dina knän 
och höfter

• Upprätt sittposition och ett aktivt 
sittande. Förbättrar andningen 
och cirkulationen samt stimulerar 
musklerna



RH MEREO

EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA
Miljö

• Inget lim eller häftklamrar • Lätt att demontera och 
återvinna

• Uppfyller företagets miljöpolicy/
miljöprofil

• Material med låg miljöpåverkan • Man använder mer återvunnet 
material och färre komponenter 
och resurser

• Lätt att använda, lätt att flytta 
vilket ger ett positivt inflytande 
på miljön

Visuell Design

• Intuitiva handgrepp och 
reglage

• Funktionell och logisk design • Du ser vad reglagen gör när du 
tittar på dem - du känner vad de 
gör när du sitter i stolen

• Fasettdetaljer på ryggdynan 
och nackstödet

• Visuell ergonomisk komfort • Unik design som visar stolens 
komfort och ergonomi på bilder 
och web

Kvalitet

• Alla relevanta normer och 
certifikat uppfylls av en stol. EN 
1335 A, NPR 1813,BS 5459/2, 
och BIFMA

• En stol som passar alla • Du behöver bara en stol - en 
trygg investering

Ergonomics  

• Unik gunga som rör sig mjukt 
och friktionslöst

• Stolen följer din minsta 
justering och rörelse

• Den enda stolen med 
knäledsgunga som ger variation 
och rörelse. Dynamisk ergonomi 
när det är som enklast

• Gungmotstånd från 40 kg – 150 
kg på 7 helvarv

• Individanpassade justeringar • Passar alla - stora som små!

• Intuitiva reglage • Lätt att justera utan att titta på 
reglagen. Logiskt placerad

• Lättmanövrerad



EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA

Miljö

• EPD, ISO 14025 deklaration • Produktens hela livscykel täcks 
ur miljöaspekt - ”cradle to 
cradle”

• Bäst i sin klass, EPD certifikatet 
bevisar detta. Vi behöver inte dölja 
något.

• Greenguard certifierad • Avger inga farliga eller skadliga 
ämnen

• Förbättrad inomhus miljö

• Utbytbar sits och rygg • Lätt att byta sits (klicka på och 
klicka av)

• Förlänger livslängden på stolen

• Svanenmärkt • Produkten möter de tuffa 
kraven för en bättre miljö

• Bra val för miljön

Visuell Design

• Pictogram på alla handgrepp 
och reglage

• Lätt att använda, lätt att förstå • Man behöver inte vara 
ergonomiexpert för att ställa in 
stolen.

• Två höjder på ryggstödet • Lätt att ställa in • Flexibel

• Nackstöd tillgängligt för båda 
ryggstödshöjderna.

• Passar både långa och korta 
personer

• Både långa och korta personer får 
samma förutsättningar att sitta rätt

Kvalitet

• Ullager i sitsen/dynan • Sänker temperaturen med 
2-3 grader i kombination med 
ullklädsel i sitsen

• Ger förbättrad ventilation

• Tillgänglig som ESD • Godkänd enligt IEC 61340 • Kan användas i ESD miljöer

• SSEN-1335:2009 and BS-5459 
Approved

• Adapted for long term use • High quality product

Ergonomi  

• Justerbar ryggvinkel • Justerbar i många positioner • Passar alla användare

• RH Logic Elite model with extra 
padding.

• Great support • Comfort and support for long 
hours

• Svankstöd • Utmärkt stöd för hela ryggen 
när man sitter

• Man kan sitta längre perioder

• Steglös gungmekanism • Gungan kan låsas i vilken 
position som helst

• Ger bästa tänkbara komfort oavsett 
arbetssituation eller sittställning. 
Man sitter alltid rätt och andas 
bättre.

• XL sits tillgänglig • Passar fler användare • Både korta och långa hittar 
perfekta sittställningar

RH LOGIC 400 AND 300



RH ACTIV 200/220

EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA
Miljö

• EPD, ISO 14025 deklaration • Produktens hela livscykel täcks 
ur miljöaspekt - ”cradle to 
cradle”

• Bäst i sin klass. EPD bevisar 
detta. Vi har inget att dölja

• Greenguard certifierad • Avger inga farliga eller skadliga 
ämnen

• Ger en förbättrad inomhusmiljö

• Utbytbar sits och rygg • Lätta att byta • Långsiktig investering, vilket ger 
en stor miljöfördel

Visuell Design

• Alla handgrepp och reglage 
sitter på höger sida

• Lätt att hitta handgrepp och 
reglage. Alla har pictogram

• Lätt att använda, lätt att justera

• 2 sitsar, 2 ryggar, 5 gaspelare, 
extra förstärkt dyna och rygg för 
tung belastning, kassa-sits, och 
fotring

• Flexibel • Kan skräddarsys till nästan alla 
uppgifter och miljöer

Kvalitet

• Tillgänglig som ESD • Godkänd enligt IEC 61340 • Kan användas i ESD miljöer

• Tillgänglig som ”Cleanroom” 
stol

• Testad enligt: ISO 14644-1 • Kan användas i ”Cleanroom” 
miljöer

Ergonomi 

• Steglös justerbar sits och 
ryggvinkel

• Lätt att hitta en ny sittposition • En statisk stol som ger både 
variation och rörelse

• En stol som passar många • En användarvänlig standardstol • Man sitter bra i både långa och 
korta perioder



RH EXTEND

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Environment

• EPD, ISO 14025 declaration • The entire life-cycle of the 
product is covered

• Best in class, EPD to prove it. 
Confidence in our chairs and 
environmental credentials.

• Greenguard certified • No degasification (harmful 
emissions) from the chair

• Proven safe for use indoors

• Interchangeable seat and back • Easy to change (click on click 
off)

• Extended lifespan of the chair

Visual Design

• Tapered backrest • Allows movement for arms and 
shoulders

• The shape of the backrest 
encourages movement

• Pictograms on all handles and 
levers

• Easy to use, easy to understand • Excellent for areas with multiple 
users

• Two back-heights • Covers all users • Flexible solution

• Neck-rest available on both 
back heights

• Fit to both small and tall people • Short and tall users will have the 
same opportunity to a good chair

Quality

• Available as ESD • Approved according to IEC 
61340

• Can be used in ESD  environments 

• 10 year Guarantee • Rigorous quality control, 
and use of solid long lasting 
materials

• Quality product with long lifetime. 
You can feel completely secure 
with your purchase.

Ergonomics  

• Synchronised seat and backrest 
movement

• Stimulates blood circulation in 
the lumbar region

• Reducing muscular stress in the 
lower back

• Adjustable back angle (Extend 
200/220)

• Adjustable in many positions • Will fit all users

• Infinitely adjustable tilt 
mechanism

• It can be locked in any chosen 
position

• Providing complete support in any 
working position, enabling you to 
always sit correctly and breathe 
properly



RH SUPPORT

EGENSKAPER FÖRDELAR NYTTA
Miljö

• Greenguard certifierad • Avger inga farliga eller skadliga 
ämnen

• Ger förbättrad inomhusmiljö

Visuell Design

• Alla handgrepp och reglage 
sitter på höger sida.

• Lätt att hitta handgrepp och 
reglage, Alla har pictogram.

• Lätt att använda, lätt att förstå

• 5 sitsar, 2 ryggar, 5 gaspelare 
och fotring.

• Flexibel • Kan anpassas att användas till 
många arbetsuppgifter och i många 
olika miljöer

Kvalitet

• Tillgänglig som ESD • Godkänd enligt IEC 61340 • Kan användas i ESD miljöer

Ergonomi 

• Steglös justerbar sits och 
ryggvinkel

• Lätt att hitta en ny sittposition • En statisk stol som ger både 
variation och rörelse

• Fleranvändarstol • En användarvänlig standardstol • Man sitter bra i både långa och 
korta perioder



CHALMERS

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES

• Numerous controls for individual 
adjustments

• Fits all users. High comfort 
during sitting

• The individual achieves personal 
adjustment.

• Provides a variety of possible 
sitting postures

• Easy to move and change 
posture and position

• Good health effects upon sedentary 
work.

• 70 % will improve their complete 
working situation

• Workers will experience an 
improved working situation.

• Satisfied workers produce more.
• Contributing to meet employers 

business objectives.
• Workplace health promotion. 

Wellness at workplace.

• 75 % will improve their working 
technique

• More efficient work
• Experience of good body 

function

• Workers will perform better due 
to improvement in sitting work 
positions.

• 50 % will decrease their physical 
strain in the neck and shoulders

• Will reduce the risk of 
musculoskeletal disorders  
in the neck and shoulders.

• Helps reduce one of the most 
common musculoskeletal disorders 
at workplaces. Employees can come 
to work - even with neck/shoulder 
pain. The company has an option in 
how to organize the work situation 
for people who are at risk for sick 
leave or in sick leave.

• 30 % will decrease their physical 
strain in their lower back

• Will reduce the risk of low back 
pain.

• Helps reduce the most common 
musculoskeletal disorder at 
workplaces.

• Employees can come to work - even 
when having low back pain.

• The company has an option in how 
to organize the work situation for 
people who are at risk for sick leave 
or in sick leave.
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