En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol
som håller dig i en upprätt kroppshållning hela
dagen, varje dag. En enkel inställning är allt som
krävs för att anpassa din RH stol att passa din
kropp. En RH stol bidrar en upprätt ställning och ett
aktivt sittande. Den ökar din effektivitet.

RH LOGIC 400/300

Du förtjänar en stol som passar din kropp. Med RH Logic kan du välja
mellan hög eller låg rygg och flera andra utföranden. Resultatet är en
bekväm stol som får dig att prestera bättre under arbetsdagen.
RH Logic kan även beställas i 24/7- och ESD utförande

Ergonomi

Tillhandahåller support i alla arbetspositioner, tillåter dig att sitta rätt
och andas ordentligt.
• Skulpterad sits med sluttande framkant kombinerat med
avsmalnande rygg med ett tydligt svankstöd och “Tvedt” kudde
uppmanar till rörelse och en upprätt position. En användarvänlig stol.
• Ryggstödets vinkel kan ställas in separat.
• Steglöst låsbar knäledsgunga som kan låsas i valfritt läge.
• Sits - och ryggdynor kan enkelt bytas (click on click off)
• Ett ullager i sitsen och ryggen förbättrar ventilationen och håller dig
sval och komfortabel.
• Uppblåsbart svankstöd ger bra stöd för hela ryggen.

Kvalitet
• 10 års garanti
Scandinavian Business Seating är certifierade enligt:
• ISO 9001

•
•
•
•
•
•

Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) - Vagga till vagga
Enkel att demontera och avger inga skadliga kemikalier
ISO 14011
ISO 14025 (EPD)
Svanen
GREENGUARD

Design
Former, material och design uttrycker komfort för kroppen och dess
välbefinnande.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021–1& (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan
levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer
information.

Underhåll

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit
trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga
plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din
Scandinavian Business Seating-återförsäljare om du har behov av
service eller underhåll på stolen.

RH Logic är certifierad enligt:
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• BS 5459/2
• IEC 61340 (ESD)

IEC 61340 (ESD)

BS 5459

Möbelfakta

EPD, ISO 14025

Nordic Swan Label

GREENGUARD
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Gå in på www.rh.se för att se RH Logic inställningsguide.
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RH LOGIC

Miljö

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300
KOMFORT

RH LOGIC 300
ELITE

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400
ELEGANS

RH LOGIC 400
ELITE

TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER
RH LOGIC 300

RH LOGIC 400

• STANDARD

• STANDARD

• KOMFORT

– Extra stoppning med förbättrad ventilation i sits och rygg

• KOMFORT

– Extra stoppning med förbättrad ventilation i sits och rygg

• ELEGANS

– inkl helklädd rygg

• ELEGANS

– inkl helklädd rygg

• ELITE

– 200 mm extra stoppning med förbättrad ventilation i sits och rygg

• ELITE

– 200 mm extra stoppning med förbättrad ventilation i sits och rygg

• ESD

• ESD

MÅTT

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300 ELITE

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400 ELITE

Sittdjup

400-460 mm

400-460 mm

400-460 mm

400-460 mm

Sitsens djup

475 mm

475 mm

475 mm

475 mm

Sitsens bredd

465 mm

465 mm

465 mm

465 mm

Sitthöjd - standard gaspelare

410-530 mm

435-555 mm

410-530 mm

435-555 mm

Vinklingsbarhet sits

+7°-14°

+7°-14°

+7°-14°

+7°-14°

Svankstödets höjd över sits

160-235 mm

160-235 mm

195-270 mm

195-270 mm

Ryggbrickans höjd

510 mm

510 mm

620 mm

620 mm

Ryggbrickans höjd över 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

17°

17°

17°

17°

Armstödets höjd över sits

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

215-295 mm

Fritt avstånd mellan armstöd

375-505 mm

375-505 mm

375-505 mm

375-505 mm

Kryssets diameter

660 mm

660 mm

660 mm

660 mm

TILLVAL

GASPELARE

1

Nackstöd

8

Extra stor sits

4Q, standard, ca. 410-530 mm

2

Galge

9

Dekorsöm

4Q, svart, ca. 410-530 mm

3

Armstöd 8E, djupled, klass A grå el svart

10 Hjul för hårda golv

4

Armstöd 8S, roterbara, klass A grå el svart

11 Fotkryss 5X, blankpolerad aluminium

5

Armstöd 8S XL, roterbara, klass A grå el svart

12 Fotkryss 5X, svartlackerad aluminium

6

Armstöd 8E svart/ESD, djupled

13 Fotkryss 5X, grålackerad aluminium

7

Utbytbara dynor

B, ca. 480-610 mm

För andra tillval se RH prislistan.
RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

ESD

RH Logic finns som ESD stol. Scandinavian Business Seating
ger 5 års garanti på stolar i ESD, under förutsättning att hjul och
hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel.

För mer information vänligen gå till www.rh.se eller läs mer i vår prislista.

Stolarna är godkända enligt IEC 61340(ESD).
För att fungera effektivt bör stolarna används i ESD-anpassad miljö.

