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Normal use up 
to 9 hour/day

24|7

Ergonomi 
Ger komplett support i alla sittställningar och hjälper dig att 
sitta rätt och andas ordentligt. 

• Sitsen har en rundad framsida och vattenfallskant  för att reducera 
tryck på låren. Djupet på sitsen kan enkelt justeras separat. 

• Den skulpterade formen ger hög komfort och håller dig i en upprätt 
sittställning samt ger support i alla sittställningar. “Tvedt kudden” 
uppmuntrar till rörelse, en upprätt position och en öppen hållning. 

• Separat inställning för ryggvinkel ger support i alla positioner. Ett 
tydligt stöd i svanken med svankpump är standard. 

• Pictogram på alla spakar och handtag gör den enkel att använda och 
förstå. Inställningarna kan enkelt nås när man sitter i stolen. 

• Komfortlager är standard ger en ökad komfortkänsla. 
• Friktionsfri gungmekanism som följer dina rörelser, enkel att låsa i 

önskad position. Gungmotståndet är enkel att justera från 40kg - 
150kg genom endast 7 vridningar. 

• Armstöd är tillval och justerbara (höjd, bredd, djup och vridbara) 
Nackstödet kan justeras i höjd och djup. 

• Enkelt att byta ut sits och ryggdyna genom att bara klicka på och av. 

Kvalitet 
• 10 års garanti 

Flokk är certifierade enligt: 
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Logic är certifierad enligt:  
• EN 1335-1-2-3 Class A
• Möbelfakta
• BS 5459-2
• ANSI/BIFMA X5.1
• GS
• NPR 1813

Miljö
• Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) Vagga till vagga 
• Enkel att montera isär och har inget lim eller skadliga kemikalier
• EPD (ISO14025)
• GREENGUARD GOLD

Design
Material och ytskikt kommunicerar komfort och välmående genom en 
god passform. Förbättrar din prestation. 

Brandklassad 
Skum och standardtyger är testade enligt BS/EN 1021–1&2 (cigarett 
& tändsticka). Skum och tyg enligt BS-5852 ignition source 5 (crib 5) 
kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer 
information.

Underhåll 
Dammsug stolen med en möbelborste eller torka av med ren trasa eller 
svamp lätt fuktad med ljummet rent vatten. Montera inte bort plastdelar 
eller försök att öppna sitsmekanismen. Kontakta din Flokk återförsäljare 
om din stol behöver service eller underhåll. 

På https://info.flokk.com/global/rh/user-guide kan du se RH Logics 
användarmanual. 

En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som får dig att sitta optimalt 
hela dagen, varje dag. Några enkla inställningar är allt som behövs för att 

anpassa din RH stol så den passar just dig och din kropp. RH stolen ger dig en 
upprätt position och ett aktivt sittande samt ökar din prestation. 



RH LOGIC 220 
ELITE

RH LOGIC 200 RH LOGIC 220RH LOGIC 200 
ELITE

TILLVAL GASPELARE 

För andra tillval vänligen se RHs prislista. 
Designen och specifikationen för RHs stolar är utvecklade i en ständigt pågående process och det ovan bör ej ses som slutgiltigt.  
Dimensioner hänvisar till EN 1355-1:200.

För mer information vänligen besök se.flokk.com/rh eller se vår prislista. 

Nackstöd tyg 

Nackstöd skinn 

Armstöd 8L klädd topp, standard svart skinn

Armstöd 8L klädd topp, andra skinnfärger 

Armstöd 8L topp i TPU

Klädsel utan synliga sömmar i sits och rygg 

Klädd ryggbaksida 

Dekorsömnad (endast för standardmodeller) 

Galje 

Fotkryss 5T polerad 

Hjul för hårda golv

Låsbara hjul 

XL sits

Coccyx seat

Gaspelare 4T Svart 

Gaspelare B Svart 

Gaspelare A Svart

TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER

RH LOGIC 200 RH LOGIC 220

• STANDARD • STANDARD
• ELITE – 200 mm extra stoppning i sits och rygg • ELITE – 200 mm extra stoppning i sits och rygg

MÅTT RH LOGIC 200 RH LOGIC 200 ELITE RH LOGIC 220 RH LOGIC 220 ELITE

Sittdjup 386-484 mm 386-484 mm 400-499 mm 400-499 mm

Sitsens djup 477mm 477 mm 477 mm 477 mm

Sitsens bredd 442 mm 442 mm 442 mm 442 mm

Sitthöjd - standard gaspelare  406-550 mm 426-570 mm 406-550 mm 426-570 mm

Vinklingsbarhet sits +8.6°/-15.5° +8.6°/-15.5° +8.6°/-15.5° +8.6°/-15.5°

Svankstödets höjd över sits 153-257 mm 153-257 mm 135-233 mm 135-233 mm

Ryggbrickans höjd 518 mm 518 mm 620 mm 620 mm

Ryggbrickans höjd över sits 490-588 mm 490-588 mm 581-681 mm 581-681 mm

Ryggbrickans bredd 431 mm 431 mm 433 mm 433 mm

Vinklingsbarhet rygg 19° 19° 19° 19°

Armstödets höjd över sits 199-315 mm 179-295 mm 199-315 mm 179-295 mm

Fritt avstånd mellan armstöd 318-515 mm 318-515 mm 318-515 mm 318-515 mm

Kryssets diameter 680 mm 680 mm 680 mm 680 mm


