
RH Extend



Hjul finns för både mjuka och hårda golv. 

Reglage för höjd- och sittdjup samt för 
ryggstödets vinkel (RH Extend 220/200) är 
alla placerade på höger sida av stolen och 
är lätta att komma åt även när du sitter. 
Rätt höjd ger bättre blodflöde i benen 
medan rätt sittdjup ger bättre avlastning 
och bättre stöd. Inställning av ryggstödets 
vinkel ökar möjligheten att anpassa stolen 
efter individuella behov. Pictogrammen gör 
det enkelt att förstå hur varje reglage ska 
användas.  

Fotkryss finns i olika utföranden: silver, 
svart eller i polerat aluminium.

RH Extend är lika användarvänlig som ergonomisk och slit-
stark. Därför passar den perfekt för receptioner, utbildnings-
miljöer och kontorsarbete. Eftersom RH Extend är enkel att 
ställa in och ställa om, är den även extra lämplig för arbets-
platser där flera personer använder samma stol och man 
snabbt vill kunna göra individuella justeringar. Alla reglage 
sitter på höger sida, har tydliga symboler och pictogram 
medan alla stolens justerbara delar är tydligt markerade. 
Och naturligtvis utgår RH Extend helt och hållet från 2PP™, 
vår egen filosofi om ergonomi. En stol som håller längre be-
höver dessutom inte bytas lika ofta, bra både för ekonomin 
och miljön. För flexibilitetens skull finns RH Extend i två olika  
utföranden och med en rad olika tillbehör.  

Inställning av ryggstödets vinkel kan göras 
separat vilket ökar möjligheten att anpassa 
stolen efter individuella behov och därmed 
till ökad bekvämlighet och avlastning. 
Ryggbrickans justering Tryck in knappen 
och för rygg-brickan till önskat höjdläge. 
Släpp knappen för låsning. 

Gungan är steglös men kan låsas i valfritt 
läge och stolen följer din minsta rörelse 
– oavsett arbetsposition. Det innebär ett 
rörligt sittande med fullt stöd i ryggen vilket 
i sin tur gör att du alltid sitter upprätt och 
andas ordentligt. 

DESIgnED foR Human PERfoRmancE
Varje RH stol är byggd med hög precision för att du ska kunna göra ditt jobb på bästa sätt. 
En intelligent designad RH stol ger dig bättre hållning och påverkar din andning positivt. Du 
mår bättre och kan prestera därefter. Prova själv en stol från RH och upplev effekterna av 
ett utvecklingsarbete som under 30 år injusterats till vad vi anser är perfektion. Sätt dig!

VERklIga PRESTaTIonER
Ergonomi med precision. genomtänkt funktionalitet. Iögonfallande design. Varje RH stol 
byggs för att klara både psykologiska och situationsanpassade specifikationer. funktionen 
styr alltid formen. Stolarna är givetvis trevliga att titta på, men det allra, allra viktigaste är 
att de är helt underbara att sitta i. upplev skillnaden!

PRESTaTIonEn äR En DEl aV IDEnTITETEn
Våra undersökningar och återkommande testmetoder talar sitt tydliga språk. En stol från 
RH ökar din prestation och din allmänna arbetsförmåga. Detta brukar enkelt kallas för 
Return on Investment (RoI). Så för varje person som får en RH stol, så ökas företagets 
gemensamma prestationer. Hur mycket är inte det värt?

föRbäTTRaDE PRESTaTIonER äR bEVIS På kValITET
Vi ökar alltså våra kunders prestationsnivå – både individuellt och för hela företaget. Vi 
uppnår detta tack vare ett tydligt sätt att jobba. Vår egen produktionskedja, från koncept 
till färdig idé, ger oss unika möjligheter att kontrollera varje steg – från design, produkt-
utveckling och sammansättning, hela  vägen till slutleverans. Resultatet blir en ovanligt hög 
kvalitet. Det är vårt signum.

mInImal mIljöPåVERkan
Vi håller ständigt koll på hur vårt eget uppträdande påverkar vår gemensamma miljö. allt 
som kommer från oss är återvinningsbart. och ibland till och med biologiskt nedbrytnings-
bart. Resultatet är en minimal påverkan på vår planet. Det känns väldigt bra.

VåR FIlosoFI om ERGonomI
På RH Stolen har vi en egen filosofi 
om ergonomi. Den grundar sig på 
vikten av en upprätt kroppshållning 
och rörelse i sittandet. Det under-
lättar andning och blodcirkulation 
medan rörelse stimulerar musk-
lerna. Den filosofin finns översatt 
till RH Extend genom det vi kallar  
Tvåpunktsprincipen, eller 2PP™. 
Tekniken i 2PP™ gör att kroppen får 
ordentligt med variation och avlast-
ning även när du rör dig eftersom 
stolens grundinställningar alltid är 
desamma. allt det gör att du orkar 
mer och kan koncentrera dig bättre. 
Vilket förbättrar din prestation.



nackstödet är ställbart i höjd- och djupled 
och ger bekväm avlastning.

Armstöd är tillval men rekommenderas 
varmt eftersom de gör att du avlastar ax-
larna. armstöden finns i två varianter. båda 
är justerbara i höjd och bredd, medan det 
ena kan justeras i djupled och det andra är 
vridbart 360 grader.

sitsen har god avlastningsförmåga och 
sluttar i framkant för att minska trycket 
på lårens undersida vilket underlättar 
blodcirkulationen. Den är även utformad 
så att du alltid sitter kvar mitt på sätet 
även när sitsen är maximalt framåtlutad. 
Välj mellan två sitsstorlekar 

Gungans motstånd justeras enkelt med 
hänsyn till din kroppsvikt och längd så 
att stolens balans blir den rätta. Det gör 
att den följer dina rörelser utan att du 
behöver använda någon muskelkraft 
för att pressa stolen till nya positioner. 
Reglaget är placerat under stolen.



En miljösmARt stOl 
målet är att alla stolar från RH ska vara lika ergonomiska, som skonsamma 
för miljön. Därför är RH Extend, precis som alla våra stolar, återvinningsbar. 
Dessutom tillverkas många komponenter av det återvunna materialet. Vi tar 
också stor hänsyn till energiförbrukningen i själva tillverkningen. 

UtbytbARA DynOR
Våra stolar är till för att användas. Gärna mycket och länge. För att du 
ska slippa byta stol bara för att rygg- och sits slits ut, är dynorna därför 
enkla att byta ut. bra både för ekonomin och miljön.

GARAnti
En RH stol är byggd för att tåla påfrestning och för att hålla länge. innan 
den lämnar vår fabrik har den genomgått tuffa tester och kontroller. Därför 
ger vi också 10 års garanti på RH Extend.  

EPD (EnViROmEntAl PRODUct DEclARAtiOn)
Vi har sedan en längre tid haft miljövarudeklarationer för våra produkter 
och var den första stolstillverkaren som erhöll den internationella cer-
tifieringen. miljödeklarationen redogör för materialinnehåll i en produkt 
och hur stor belastning det har varit på miljön att producera just den pro-
dukten. EPD innebär även att alla våra underleverantörer kartläggs på 
samma vis för att produktens totala miljöpåverkan ska synas i  miljöde-
klarationen.

GREEnGUARD
RH Extend är testad och certifierad enligt GREEnGUARD:s certifierings-
program. certifieringsprogrammet garanterar att godkända produkter 
avsedda för användning på kontor och andra inomhusmiljöer uppfyller 
strikta kemiska utsläppsgränser, som bidrar till att skapa friska interiörer

RH EXtEnD EsD
i grunden samma stol som RH Extend 200 fast anpassad till EsD-miljöer. 
Kan ej levereras med nackstöd.



RH ExtEnd 100
Samma funktioner som RH Extend 120 fast med 
lägre rygg. 

Olika utföranden för 
olika arbetssituationer

RH ExtEnd 200
Samma funktioner som RH Extend 220 fast 
med lägre rygg.

RH ExtEnd 120
I en RH Extend 120 rör sig rygg- och sitsvinkeln samti-
digt när du lutar dig. Stolen behåller sina grundinställ-
ningar oavsett om du lutar dig framåt eller bakåt och 
om du jobbar med öppen eller låst gunga. Ett praktiskt 
och enkelt alternativ om ni är fler som använder 
samma stol. 

RH ExtEnd 220
RH Extend 220 har en gunga och rygg som kan 
justeras separat. även ryggbrickan kan vinklas 
precis som du vill ha den. Sammantaget ger det 
en stol med optimala möjligheter till individuell 
anpassning och avlastning – dock utan avkall 
på användarvänlighet.
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RH ExtEnd
För flexibilitetens skull finns en rad olika tillbehör till RH 
Extend. Och självklart kan du köpa stolen i grundutförande för 
att sedan komplettera med tillbehör allt eftersom.  
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nackstöd
Galge
Utbytbara dynor
dekorsöm 
Extra stor sits 
Armstöd 8E, djupled, grå eller svart

Armstöd 8s, roterbara, grå eller svart
Armstöd svart/Esd, djupled
Hjul för hårda golv
Fotkryss 5x, blankpolerad aluminium 
Fotkryss 5x, svartlackerad aluminium 
Fotkryss 5x, grålackerad aluminium
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Gaspelare 
standard, 4Q, ca 400-510 mm
4P, ca 440-550 mm



385-505

660

510

215-295

20° Extend 100
15° Extend 200

430-490 Extend 100
400-460 Extend 200

470

440

460

620

430-490 Extend 120

400-460 Extend 220

20° Extend 120
15° Extend 220

470

440

460

måttangivelser i mm

måttangivelser i mm

RH Extend 100, 200

RH Extend 120, 220

RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

stolsmodEll  ExtEnd 100  ExtEnd 200 ExtEnd 120 ExtEnd 220

Sittdjup 430-490 mm 400-460 mm 430-490 mm 400-460 mm

Sitsens djup 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Sitsens bredd 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm

Sitthöjd 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm

Vinklingsbarhet sits +5°-8° +5°-8° +5°-8° +5°-8°

Svankstödets höjd över sits 180-255 mm 180-255 mm 170-245 mm 170-245 mm

Ryggbrickans höjd 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Ryggbrickans höjd från sits 545-620 mm 545-620 mm 650-725 mm 650-725 mm

Ryggbrickans bredd 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Vinklingsbarhet rygg 20° 15° 20° 15°

armstödets höjd över sits 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

fritt avstånd mellan armstöd 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm

kryssets diameter 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm



Huvudkontor
Scandinavian Business Seating AS
Fridtjof Nansens vei 12
P.O.Box 5055 Majorstuen 
NO-0301 Oslo, Norway
Tlf: +47 22 59 59 20
www.sbseating.com  

Showroom
Rosenlundsgatan 29 C
Box 17198
104 62 Stockholm
Tel 08-545 212 30
Fax 08-545 212 40
stockholm@rh.se

Showroom & Produktion
Vallgatan 1
Box 294
571 23 Nässjö
Tel 0380-55 53 00
Fax 0380-182 85
info-se@sbseating.com

Scandinavian Business Seating äger varumärkena HÅG, RH och RBM, och är  

marknadsledande i Skandinavien inom design och tillverkning av sittmöbler för  

kontors-miljöer i den privata och offentliga sektorn. Alla medarbetare arbetar  

tillsammans för att uppfylla företagets vision – att göra världen till en bättre  

plats att sitta på.

Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo och  

produktionsanläggningar i norska Røros och svenska Nässjö.  

Dessutom har företaget säljbolag i Sverige, Danmark, Tyskland,  

Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Singapore, Schweiz och Kina.


