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RH SUPPORT 

RH Support er en serie støttestole, der er specielt udviklet til dem, 
der har behov for ekstra aflastning af ryg og ben, når de arbejder 
stående i forskellige højder. Stolens sæde- og rygvinkler kan 
indstilles trinløst. Det brede tilbehørsprogram gør det muligt at 
tilpasse RH Support efter individuelle behov og arbejdsopgaver 
– blandt andet findes der en række forskellige sæder og 
gascylindre at vælge imellem. Du kan også vælge mellem to 
forskellige mekanismer. For brugervenlighedens skyld sidder alle 
indstillingsgreb på højre side af stolen. Takket være sin fleksibilitet 
fungerer RH Support også udmærket som flerbrugerstol. Eksempler 
på anvendelsesområder er industri, madningsstol (barne- og 
ældreomsorg), tandlæge, kontor, kasse, laboratorier og reception. 
RH Support findes også i ESD- godkendt udførelse uden ryglæn.
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CERTIFIKATER

RH Support er testet og certificeret i henhold til Greenguards 
certificeringsprogram. Certificeringsprogrammet er garanti for,  
at godkendte produkter, beregnede til brug i kontorer og andre 
indendørsmiljøer, opfylder strenge grænser for afgivelse af 
kemikalier, hvilket er med til at give et sundt indeklima.

CERTIFIKATER
• IEC 61340 (ESD)

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD
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RH Support 4501 & RH Support 4521
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Funktionalitet

Ryglæn 
Ryglænet giver god støtte for lænden og kan naturligvis 
nemt indstilles i højden.

Sædet
Vælg mellem forskellige sæder med hensyn til behov og 
forudsætninger. Også udbuddet af forskellige betræk er 
stort.

Sæde og Ryg
Sæde- og rygvinkel kan indstilles trinløst. Praktisk, hvis du 
hurtigt vil kunne ændre indstilling. Indstillingerne sidder 
på højre side af stolen og er let tilgængelige. Det er vigtigt 
at indstille den rigtige vinkel, for at aflastning og komfort 
skal blive så god som muligt.

Stolehøjden 
Højden på stolen afgøres af, hvilken gascylinder du vælger. 
For nemt at kunne tilpasse stolen til forskellige brugere og
arbejdsmiljøer findes der fem forskellige cylindre at vælge 
imellem.

Hjul 
Hjul findes i flere forskellige varianter, blandt andet til 
hårde og bløde gulve. Du kan også udstyre stolen med 
glidesko i stedet for hjul.

Understel 
Stel findes i flere forskellige udførelser: Sortlakeret, blank 
eller grålakeret aluminium. Som tilvalg findes der også en 
bekvem fodstøtte.
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MERE STØTTE  
I ARBEJDET
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RH Support 4501
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Tilvalg RH Support har et ekstremt alsidigt tilbehørsprogram. Har du købt stolen 
i grundudførelse, kan du selvfølgelig supplere med tilbehør, efterhånden som 
du får brug for det.

Gascylinder
Standard (E), ca. 565-810 mm*
D, ca. 485-665 mm*
A, ca. 415-545 mm*
B, ca. 375-510 mm*
4FL, ca. 345-430 mm*
E, ca. 565-810 mm

* = Dimensionerne er for model RH Support 
4501. Dimensionerne af de øvrige modeller 
fremgår af vores prisliste.

Fodring 6F

Understel 5N, forkromet stål

Understel 5F, grålakeret aluminium

Understel 5F, blankpoleret aluminium

Understel 5F, sortlakeret aluminium
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Hjul 7D, til bløde gulve – til understel 5N

Hjul 7HN, til hårde gulve – til understel 5N

Hjul 7G, låser automatisk ved belastning

Hjul til bløde gulve

Hjul til hårde gulve
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Forskellige modeller til forskellige brugere 

RH SUPPORT 4501

RH SUPPORT 4511

RH SUPPORT 4521

RH SUPPORT 4545

Støttestol med sadelformet sæde. Findes
også uden ryglæn. Er som standard 
udstyret med understel i sort aluminium 
og glidesko.

Støttestol med taburetsæde. Findes også
uden ryglæn. Er som standard udstyret 
med understel i sort aluminium og med 
glidesko.

Støttestol med sæde ”Limpan”. Findes 
også uden ryglæn. Er som standard 
udstyret med understel i sort aluminium 
og med glidesko.

Kan anvendes som ståstøtte-, henholdsvis
bryststøttestol. Den smalle bryststøtte 
giver aflastning og stor bevægelsesfrihed 
for armene. Er som standard udstyret 
med understel i sort aluminium og med 
glidesko.

RH SUPPORT 4532 Støttestol med sæde ”Froli” af støbt 
integralskum. Som standard udstyret 
med understel i sort aluminium og med 
glidesko. Froli findes kun uden ryg.

Alle modeller uden ryglæn er tilgængelige med mekanisme, der kun justerer siddehøjden.
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