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RH Logic har en lang historie der bygger på at være bedst i sin klasse. For 10 år siden  
blev RH Logic udviklet og transformeret til den RH Logic vi kender i dag. Dengang havde  
vi en drøm om at skabe den bedste stol at sidde i foran computeren en hel arbejdsdag.  
I et  samfund hvor vi i stigende grad bevæger os mindre end tidligere, er vi stolte af at  
vi dengang satte os selv så høje mål. I mere end 10 år har RH Logic hjulpet vores kunder  
til en mere aktiv arbejdsdag, og vi ser frem til at fortsætte denne rejse. 

Design udfordringen

RH Logic er fuld af ergonomiske funktioner, hvor alle dele af stolen giver dig 
mulighed for at sidde på den bedst mulige måde. Det handler om at sidde 
oprejst, men på samme tid være i bevægelse for at øge ilttilførslen til blodet  
og derved forbedre koncentrationen. Stolen giver altid en opret kropsholdning, 
men samtidig variation gennem forskellige siddestillinger tilpasset forskellige 
arbejdssituationer. RH Logic er ergonomisk design i den øverste klasse.  
Designet til at du kan præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. 

Med RH Logic udviklede vi en arbejdsstol, som giver følelsen af en personlig 
siddeoplevelse. Det skulle være en løsning der både fungerede for ambitiøse 
personer med lange arbejdsdage, samt en fortsættelse af RH´s berømte dyna‑
miske ergonomi. En unik kontorstol til dit kontor, tilpasset til din krop, dit bevæ‑
gelsesmønster og din arbejdsdag, men samtidig nem at justere for flere brugere. 

Ergonomi

10 ÅRS 
KOMPROMISLØS 
ERGONOMI
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10 ÅRS 
KOMPROMISLØS 
ERGONOMI

VORES VISION VAR AT SKABE EN STOL 
DER PRÆSTERER LIGE SÅ GODT SOM 
DEN DER SIDDER I STOLEN

RH Logic 400 Elegans
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Oplevede forbedret 
arbejdsteknikker

Reduceret belastning  
i den nedre rygdel

Stolen påvirkede hele 
arbejdssituationen positivt

Reduceret belastning i nakke 
og skuldrer (efter få uger).

ET STUDIE AF 
RH LOGIC

Det er ikke mange stole, der har været i centrum af en omfattende 
videnskabelig undersøglese. * Så hvad der skete der, da forskerne 
 erstattede 48 medarbejders kontostole i Göteborg med RH Logic 
400? Vi er stolte af resultatet , der viser, at både sundhed og yde‑ 
evne forbedres, når du sidder i en RH Logic , mens du arbejder  
ved computeren. Resultaterne viser også, at det kun tager et øjeblik 
før RH Logic begynder at gøre en positiv indvirkning på ydeevnen. 

PRÆSTATION

SUNDHED

* Scan QR koden  
for resultatet fra hele 
undersøglesen
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RH Logic 400  Elite
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Funktion

Nakkestøtte
Er et valgfrit tilvalg, der anbefales. Den giver støtte  
til nakken og derved aflaster den hele kroppen.  
Nakkestøtten kan justeres både i dybde og højde.

Ryglæn
Vælg mellem høj eller lav ryg. Tilspidset rygfacon giver 
bevægelighed for arme og skuldre. Tvedt‑puden mellem 
skulderbladene stimulerer til en åben og oprejst sidde‑
stilling og giver bedre vejrtrækning.  

Rygvinkel
Kan justeres seperat efter behov,  så du altid sidder  
komfortabelt med god støtte.

Lændestøtte
Giver ekstra støtte til lænden. Lændepuden justeres ved 
hjælp af luft der pumpes ud i lændepuden og derved giver 
ekstra god støtte til lænden.  

Armlæn
Der er to forskellige armlæn som kan vælges. Begge kan 
justeres i højden og i bredden, mens den ene også kan 
justeres i dybden og den anden kan roteres 360 grader. 

Sæde
Leveres med et lag af uld der giver bedre ventilation og gør 
sædet 2‑3 grader køligere sammenlignet med  almindelige 
sæder. Sædets afrunding i forkanten reducerer trykket på 
undersiden af lårerne og øger blodcirkulationen. 

Sædehøjde -og dybde
Justeres med et par enkelte håndbevægelser. Knapperne er 
let tilgængelige når du sidder i stolen. Den rette sædehøjde 
forbedrer blodcirkulationen i benene. Den rette sædedybde 
giver bedre aflastning og bedre støtte til benene. 

Vippefunktion
Er flydende i sin bevægelse og følger din mindste  
bevægelse. Stolen kan låses i enhver position. 

Vippemodstand
Juster vippemodstanden efter kropsvægt og højde, så 
balancen bliver balanceret. Derved kan stolen følge dine 
bevægelser uden at du skal bruge nogen muskelkraft på at 
skifte siddestilling. 

Fodkryds
Forhøjet og kurvet fodkryds der sørger for at holde fød‑
derne solidt på gulvet. 

Hjul
Fås i forskellige varianter til både hårde og bløde gulve.
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RH Logic 400  og RH Logic 300 Elegans
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Vores forbrug af jordens ressourcer er stigende i takt med befolkningstilvæksten.  
Ressourcer forsvinder med tiden, og vi stræber derfor for at minimere de miljømæssige 
fodaftryk, vi efterlader. Vores tilgang til bæredygtighed har resulteret i at RH Logic har 
modtaget Svanemærket, hvilket betyder at du kan sidde i denne stol med god samvittighed.  
Vi skaber mere for mindre. 

Fra vugge til vugge RH Logic er certificeret med det nordiske miljømærke, hovedsageligt fordi alle 
dele af stolen kan genanvendes til nye produkter. Derudover er stolen fremstillet 
af materialer, der er fri for giftige stoffer. Den minimale mængde materiale, vi 
bruger til at producere stolen og stolens lange levetid bidrager til mindre trans‑
port og emballage, hvilket gør RH Logic til en stol med en sund miljømæssig 
samvittighed. 

VI SKABER MERE 
FOR MINDRE

CERTIFIKATER
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• Nordic Swan Label

• GREENGUARD
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RH Logic 400  Elite
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PRÆSTER BEDRE 
MED RH LOGIC 
SOM DIN KOLLEGA

Efter ti år med RH Logic ved vi, at vi har ændret arbejdsmiljøet for mange mennesker. 
Herunder Brand Manager i DNB Tom Kvitseidsjord, der har brugt RH Logic i de seneste otte 
år. Han har, ligesom mange af os, en arbejdsdag, hvor stress og lange arbejdstider er en del 
af jobbet. For ham er det absolut nødvendigt at sidde i en stol, der minder ham om at være i 
bevægelse i løbet af dagen, så perioder med inaktivitet foran computeren ikke dræner ham, 
men snarere tilfører energi. 

Personlig

Indkøb af RH Logic stole er en langsigtet investering for enhver virksomhed. 
En ergonomisk designet stol hjælper med at undgå muskel‑ og led smerter, og 
giver en betydelig reduktion i sygefravær og omkostninger for medarbejdere og 
arbejdsgivere.  Stolen har en 10 års garanti, men holder i gennemsnit mere end 
16 år. En RH Logic stol er en sikker og sund investering. 

RH Logic er en stol, der er nem at blive fortrolig med. Vi tilbyder træning fra 
vores medarbejdere, der har lært at udnytte og tilpasse stolen til sit maksimale 
potentiale. Folk har brug for en bred vifte af muligheder for at justere alt fra 
sædets dybde og vippemodstand til lædestøtte. Enkelte dele kan også erstattes, 
hvis der er specielle behov eks. hygiejniske eller æstetiske årsager.

Investering
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Tom Kvitseidsjord
Brand Manager DNB ASA 

DET DER OVERRASKER MIG MEST, ER AT 
JEG EFTER EN LANG OG HÅRD   ARBEJDSDAG 
STADIG HAR MASSER AF ENERGI TILBAGE. 
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Bevægelse

Vore ergonomiske filosofi

Blodcirkulation

Vejrtrækning

INTET DESIGN 
UDEN FUNKTION

Forskning og udvikling viste at vi skulle udvikle en stol, der 
hjælper brugeren med at sidde så oprejst som muligt, men 
samtidig fremmer bevægelse. RH Logic aflaster musklerne 
i nakke og skuldrer og gør det mindre trættende at sidde. 
Bevægelse giver god arbejdsstilling, forbedrer ydeevnen og 
tilfører energi.

Vi har vores egen filosofi om ergonomi, baseret på de to 
vigtige principper om at sidde aktivt og samtidig have en 
opret kropsholdning. Disse principper forbedrer vejr‑
trækning og blodcirkulation og stimulerer musklerne. 
Filiosofien er tydelig i RH Logic 400/300 gennem det unikke 
“to punkts pricip” eller  2PP™, der sikrer at din krop får den 
variation og aflastning den behøver mens du sidder.  

RH Logic skal justeres så den er tilpasset din krop.  For at 
skabe de mest optimale betingelser for blodcirkulationen,  
kan du justere siddedybde, vippemodstand og siddehøjde for 
maksimal støtte og aflastning. Afrundingen på sædets forkant 
reducerer trykket på undersiden af lårerne, og hjælper med at 
forbedre blodcirkulationen. 

At sidde opret mens du er i bevægelse, giver dig mulighed 
for at trække vejret bedre og forsyner blodet med tilstrække‑
ligt ilt. Funktioner som Tvedt‑puden skubber skulderbladene 
bagud og åbner brystet for bedre vejrtrækning, og sikrer 
bedre koncentration og ydeevne. Når din krop føles godt, 
præsterer du bedre. 
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RH Logic 400 Elegans
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Tilvalg For din flexibilitet tilbydes RH Logic 400/300 med et bredt sortiment af tilbehør.  
Du kan naturligvis også købe basis modellen og bagefter tilbehør i takt med  
at behovet opstår. 

1 Nakkestøtte 7 Ekstra stort sæde

2 Jakkebøjle 8 Dekoratiove syninger

3 Armlæn 8E, dybde, grå eller sort 9 Hjul til hårde gulve

4 Armlæn 8S, drejbar, grå eller sort,
fås også i XL

10 Fodkryds 5X, poleret aluminium

5 Armlæn 8E, sort/ESD, dybde 11 Fodkryds 5X, sort lakerert aluminium

6 Udskiftelige puder 12 Fodkryds 5X, grå lakereret aluminium
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Forskellige modeller til forskellige brugere 

RH LOGIC 300

RH LOGIC 300 COMFORT

RH LOGIC 400

RH LOGIC 400 ELEGANS

RH LOGIC 400 ELITE

Som standard er RH Logic 300 udstyret 
med hjul til bløde gulve og sort alumini‑
ums fodkryds. Lændestøtte er tilgængelig 
som tilvalg. 

Som standard er RH Logic 300 Comfort 
udstyret med ekstra polstring og 
forbedret ventilation, hjul til bløde gulve 
og sort aluminiums fodkryds. 

Som standard er RH Logic 400 udstyret 
med justerbar lændestøtte, hjul til bløde 
gulve og sort aluminiums fodkryds. 

Som standard er RH Logic 400 Elegans 
udstyret med justerbar lændestøtte, 
polstring på bagsiden af ryggen, hjul til 
bløde gulve og sort aluminiums fodkryds. 

Som standard er RH Logic 400 Elite 
udstyret med lændestøtte, hjul til bløde 
gulve, sort aluminiums fodkryds og 20 mm 
ekstra skum i sæde‑ og rygpude. Stolen er 
egnet til 24/7 brug. 
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