
RH SUPPORT

Ergonomi
RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper 
dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret 
bedre og dermed præsterer bedre. 

• Brugervenlig og separat justerbart sæde- og rygvinkel
• En brugervenlig flerbruger stol
• Kan skræddersyes til næsten alle arbejdsopgaver og arbejdsmiljøer. 

Vælg mellem fem forskellige sæder og to forskellige rygtyper, fem 
gaslifte og fodring afhængigt af behov og præferencer

• Specielt udviklet til mennesker, der har behov for fleksibilitet og let 
skifte mellem siddende og stående arbejdsstilling

Kvalitet
• 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Support er certificeret i henhold til:
• IEC 61340 (ESD)

Miljø
• Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR)  

– “vugge til vugge” princippet 
• Let og enkel at demontere for optimal genvinding
• Ingen brug af skadelige eller giftige stoffer
• ISO 14025 (EPD)
• GREENGUARD

Design
Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem  
krops tilpassede former. 

Brand klassificering
Skum og standard tekstiler er testet til BS / EN 1021-1 & 2 (cigaret 
og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 
kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for 
yderligere information.

Vedligeholdelse
Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid 
klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne 
nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. 
Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller 
vedligeholdelse af stolen. 

Se dk.flokk.com/rh for RH Support interaktiv instruktionsvideo.

En serie af arbejdsstole designet til mennesker, der arbejder i mange forskellige positioner.  
Bliv støttet i arbejdet i forskellige højder eller sid endda omvendt på stolen. RH Support er tilgængelig i forskellige 

modeller, så du kan tilpasse din stol til dine egne behov. RH Support fås også som en ESD stol.

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, en stol der hjælper dig med at 
præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. RH stole indstilles let til den 

enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig.



RH SUPPORT TABURETRH SUPPORT SADEL RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIV

MÅL RH SUPPORT SADEL RH SUPPORT TABURETT RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIV

Sædets dybde 380 mm - 240 mm 380 mm

Sædets bredde 410 mm Ø 350 mm 450 mm 350 mm

Siddehøjde - standard gaspatron 565-810 mm 580-825 mm 565-810 mm 580-825 mm

Ryglænets højde 230 mm 230 mm 230 mm 260 mm

Ryglænets bredde 380 mm 380 mm 380 mm 220 mm

Fodkrydsets diameter 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

STOL MODEL

RH SUPPORT

• SADEL 4501 • 4532 – Integralskum

• TABURETT  4511 • 4533 – Integralskum

• LIMPAN 4521 • ESD

• ALTERNATIV 4545 

Hvis du vælger en model uden ryglæn, kan du også vælge en simpel mekanisme som kun justerer stolens højde.

TILVALG GASPATRON

1 Fodring 6F 8 Glidere 7K Standard (E), ca 565-810 mm*

2 Fodkryds 5N, forkromet stål 9 Hjul, 7D, til bløde gulve - til fodkryds 5N D, ca 485-665 mm*

3 Fodkryds 5F, grålakeret aluminium 10 Hjul, 7HN, til hårde gulve - til fodkryds 5N A, ca 415-545 mm*

4 Fodkryds 5F, blankpoleret aluminium 11 Hjul, 7G, låser automatisk ved belastning B, ca 375-510 mm*

5 Fodkryds 5F, sortlakeret aluminium 12 Hjul til bløde gulve 4FL, ca. 345-430 mm*

6 Fodkryds 5G, grålakeret aluminium 13 Hjul til hårde gulve * = Dimensionerne er for model RH Support 4501.

7 Fodkryds 5G, sortlakeret aluminium Se prislisten for dimensioner af de øvrige modeller. 

For andre tilvalg se RH´s priskatalog.
RH produkters udformning og specifikationer udvikles fortløbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige.

ESD
Flokk yder 5 års garanti på ESD og Cleanroom stole under forudsæt-
ning af, at hjul og hjulleje rengøres regelmæssigt med et egnet 
rengøringsmiddel.

Stolene er godkendt iht. IES 61340 (ESD). En ESD stol er udviklet 
til at passe i miljøer med elektrostatisk afledende indretning, det 
er derfor vigtigt at stolen benyttes i disse miljøer for at opnå den 
ønskede effekt fra en ESD.

For yderligere information se: dk.flokk.com/rh eller vores prisliste.


