
CBV-KORT
Characteristics - Benefits - Values



CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• Omfattende brug af gode 
materialer såsom genanvendt 
polypropylen og aluminium

• Lav vægt, lavt CO2 forbrug • At tage sig af miljøet  
- for både RH og kunden

• Miljøvenlige overflader på alle 
komponenter

• Reducerer det totale  
CO2 forbrug

• Opfylder de højeste 
miljømæssige standarder

Visuelt Design

• Designed for Human 
performance

• Ingen design uden funktion,  
med brugeren i centrum

• Bedre præstation 

• Skulptureret sæde • Du sidder i sædet, ikke på det • Fremragende støtte,  
også for bækkenet

• Markant lændestøtte • Fremragende støtte til hele  
ryggen med en opret 
kropsholdning 

• Du kan sidde i længere  
perioder ad gangen

• Tilspidset rygform • Begrænser ikke bevægelse af arme 
og skuldre

• Mere bevægelse  
- bedre effektivitet

Kvalitet

• Udskiftelige sæde- og rygpuder • Brugeren kan skifte sædepuder,  
hvis det er nødvendigt

• Langtidsholdbar og lavere 
levetidsomkostninger (TCO)

• 10 års garanti • Lang holdbarhed • Lavere levetidsomkostninger. 
Faciliterer en langsigtet 
planlægning

• Let at eftermontere armlæn, 
nakkestøtte, jakkekrog, og 
jakkebøjle

• Let at opgradere stole • Fremtidssikret siddeløsning, 
øget fleksibilitet, lavere 
omkostninger

Ergonomi 

• Bygget på den stærke 2PP™ 
filosofi

• Unikke bevægelsespunkter i knæ 
og hofte gennem RH´s 2PP™ 
filosofi

• En RH stol med en let og 
friktionsfri bevægelse sikrer, at 
du vil opleve perfekt harmoni 
mellem støtte og bevægelse, 
mens du sidder

• Individuelle tilpasninger • Stolen tilpasser sig dig, ikke den 
anden vej rundt

• En RH stol dækker alle bruger-
grupper, selv dem med særlige 
behov (rygvinkel justering, 
nakkestøtte, 3D armlæn)

RH KONCEPT



RH NEW LOGIC
CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• EPD (ISO14025) • Hele livscyklus af stolen er omfattet • Bedst i klassen, vores EPD’ere 
beviser det. Tillid til vores stole og 
miljømæssige akkreditiver 

• Ingen brug af lim • Let at skille ad uden skadelige 
kemikalier

• Understøtter virksomhedernes 
miljøprofil og troværdighed (CSR) - 
”cradle to cradle” 

• Greenguard certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen   

• Certificeret til sikkert brug indendørs  

• Svanemærket • Produktet opfylder skrappe krav til 
et bedre miljø     

• Godt valg for vores miljø. Uafhænig 
certificering af tredjepart 

• Hele stolen indeholder 61% gen-
anvendt materiale. Herunder 69% 
genanvendt PP, 94% genanvendt 
aluminium og 19% genbrugt stål

• Minimalt forbrug af ressourcer. 
Fuldt genanvendelig   

• Langtidsholdbart produkt med 
lavest mulig miljøpåvirkning

• Udskiftelige sæde- og rygpuder  • Let at skifte (klik på / klik af)   • Forlænger stolens levetid

Visuelt Design

• Rene linjer og forenklet design.
Ensartet brug af materialer og 
overflader

• Profilen er visuelt interessant. Giver 
et roligt udtryk 

• Passer ind i ethvert arbejdsmiljø.
Signalerer kvalitet og sofistikeret 
design

• Kommunikerer visuel komfort 
gennem det overordnede design, 
linjer og afrundede kanter. Let 
kurve på alle overflader

• Udtrykker form, funktion og 
brugervenlighed mens du sidder. 
Visualiseret ergonomisk komfort

• Designet ergonomi. ”Se” komforten 
og ergonomien i stolen før du selv 
sidder i den

• Piktogrammer på kanpper og 
håndtag. Let tilgængeligt. Høj 
kvalitet

• Let at bruge, let at forstå • Juster din stol præcis som du vil 
uden at være en ergonomisk ekspert

• To forskellige ryghøjder og to slags 
polstringsmuligheder

• Kan kundetilpasses til alle brugere • Fleksibel tilpasning til alle 
kontormiljøer og behov

Kvalitet

• 10 års garanti • Et sikkert valg  • God investering

• Alle relevante normkrav og 
certificeringer er dækket

• Dokumenteret kvalitet • Solidt og holdbart produkt

• EN 1335 A Klasse A, NPR 1813, BS 
5459-2, NSI/BIFMA og Möbelfakta 
certificeret 

• Enkel vedligeholdelse • Lang levetid og tilpasningsdygtig

Ergonomi  

• Justerbar rygvinkel og oppustelig 
lændestøtte

• Justerbar i mange positioner. Giver 
ekstra ryg- og lændestøtte

• Individuel tilpasning til alle brugere. 
Fremragende støtte af hele ryggen

• Trinløs, let justerbar vippe-
mekanisme fra 40 kg - 150 kg

• Kan låses i alle positioner • Yder komplet støtte i alle 
arbejdspositioner. Gør det muligt 
at sidde korrekt og trække vejret 
ordentligt

• Mange tilvalgsmuligheder  • Fleksibel for alle brugere • Alle kan finde en god siddestilling

• Komfortlag i sædet som standard • Øget følelse af komfort • Forbedret siddeoplevelse

• Mere udtalt ”Tvedt-pude” • Fremmer bevægelse • Opret position og åben 
kropsholdning

• Afrundet sædeforkant og 
modelleret sædeoverflade

• Reducer trykket på undersiden af 
lårene

• Bedre blodcirculation

• Bygget på den stærke RH filosofi • Unikke bevægelsespunkter omkring 
dit knæ og hofte

• Opret kropsholdning og aktiv  
siddestilling. Forbedrer vejr-
trækning, kredsløb og stimulerer 
musklerne



RH MEREO

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• Ingen lim eller andre 
fastgørelsesmidler

• Let at skille ad og ingen 
skadelige kemikalier

• Understøtter virksomheder’s 
miljøprofil og troværdighed 
(CSR) ”Cradle to cradle”  

• Forbedret brugervenlighed - 
med meget lavere vægt

• Mindre materiale- og 
ressourceforbrug på 
funktionalitet og produktion

• Øget funktionalitet med mindre 
påvirkning af miljø

• Greenguard certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen 

• Certificeret til sikker brug 
indendørs

• EPD, ISO 14025 deklaration • Hele livscyklus af stolen er 
omfattet

• Bedst i klassen, vores EPD’ere 
beviser det. Tillid til vores stole 
og miljømæssige certificeringer

Visuelt Design

• Håndtag og greb • Intuitivt og logisk design • Du ser, hvad de gør, når du ser 
på stolen - Du føler, hvad de gør, 
når du sidder i stolen

• Facet detaljer i ryggen og 
nakkestøtten

• Visualiseret ergonomisk komfort • ”Se” komforten og ergonomien 
i stolen før du selv sidder i den

Kvalitet

• Alle relevante normkrav og 
certificeringer er dækket af 
en stol. EN 1335 A, NPR 1813, 
BS5459/2, og BIFMA

• En stol der passer til alle • Lavere omkostninger og 
forbedret fleksibilitet

Ergonomi

• Unik, let og gnidningsfri 
bevægelse, kombineret 
med enestående intuitiv 
vægtjustering

• Du kan indstille den selv, og 
den reagerer på dine mindste 
bevægelser

• En meget ergonomisk stol uden 
at du skal tænke over det

• Fra 40 kg - 150 kg på 7 
omdrejninger

• Alle kan justere stolen til deres 
egne personlige behov, lav 
eller høj

• Brugeren kommer i centrum
• En stol der passer alle

• Selvforklarende håndtag og 
knapper

• Let at justere og betjene • Juster din stol præcis som du 
vil uden at være en ergonomisk 
ekspert



CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES

Miljø

• EPD, ISO 14025 deklaration • Hele livscyklus af stolen er 
omfattet

• Bedst i klassen, vores EPD’ere 
beviser det. Tillid til vores stole og 
miljømæssige certificeringer

• Greenguard certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen

• Certificeret til sikker brug indendørs

• Udskiftelige sæde- og rygpuder • Let at skifte (klik på / klik af) • Forlænger stolens levetiden og 
reducerer i høj grad omkostninger 
ved ejerskab (TCO). Stor 
miljøgevinst

• Svanemærket • Produktet opfylder skrappe krav 
til et bedre miljø

• Godt valg for vores miljø

Visuelt Design

• Piktogrammer på håndtag og 
knapper

• Let at bruge, let at forstå • Juster din stol præcis som du 
vil uden at være en ergonomisk 
ekspert

• To forskellige ryghøjder • Dækker alle brugere • Fleksibel løsning

• Nakkestøtte til begge ryghøjder • Passer til både høje og lave 
personer

• Høje og lave brugere har samme 
mulighed for at få en god stol

Kvalitet

• Uldlag i sædepude • Sænker siddetemperaturen med 
2 - 3 grader

• Forbedret ventilation, holder dig 
køligere og mere behagelig

• Kan fås som ESD stol • Certificeret iht. IEC 61340 • Kan anvendes i ESD miljøer

• SS EN-1335:2009 og BS-5459 
certificeret 

• Tilpasset til lang tids brug • Stol i høj kvalitet

Ergonomi 

• Justerbar rygvinkel • Trinløs justerbar i alle positioner • Kan tilpasses alle brugere

• RH Logic Elite model med 
ekstra polstring

• Fantastisk støtte • Komfort og støtte i mange timer 
ad gangen

• Oppustelig lændestøtte • Fremragende støtte til hele 
ryggen

• Du kan sidde i længere tid

• XL sæde som tilvalg • Trinløs justerbar i alle positioner. 
Passer til flere brugere

• Giver komplet støtte i enhver 
arbejdsstilling, så du altid kan sidde 
godt, og trække vejret problemfrit. 
Både lave og høje personer vil finde 
en god siddeposition

RH LOGIC 400 OG 300



RH ACTIV 200/220

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• EPD, ISO 14025 deklaration • Hele livscyklus af stolen er 
omfattet

• Bedst i klassen, vores EPD’ere 
beviser det. Tillid til vores stole 
og miljømæssige akkreditiver

• GREENGUARD certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen

• Certificeret til sikker brug 
indendørs

• Udskiftelige sæde- og rygpuder • Let at skifte (klik på klik af) • Forlænger stolens levetid 
og reducerer i høj grad 
omkostninger ved ejerskab 
(TCO). Stor miljøgevinst

Visuelt Design

• Alle justeringer i stolens højre 
side

• Let tilgængelige håndtag og 
knapper med piktogrammer

• Let at bruge, let at justere

• 2 sæder, 2 rygge, 5 gaslifte, 
ekstra forstærket sæde- og 
rygpolstring til intensivt brug, 
kassesæde og fodring

• Fleksibel • Kan skræddersyes til alle 
arbejdsopgaver og miljøer

Kvalitet

• Kan fås som ESD stol • Certificeret iht. IEC 61340 • Kan anvendes i ESD miljøer

• Kan fås i ”Cleanroom” udgave • Testet iht. : ISO 14644-1 • Kan bruge i alle bemandede 
renrumsmiljøer

Ergonomi 

• Problemfri og separat justerbar 
sæde- og rygvinkel

• Let at justere stolen til en ny 
position

• En fleksibel stol, der indbyder til 
variation og bevægelse

• Multibruger stol • En brugervenlig stol • Du sidder godt i både korte og 
lange perioder



RH EXTEND

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• EPD, ISO 14025 deklaration • Hele livscyklus af stolen er 
omfattet

• Bedst i klassen, vores EPD’ere 
beviser det. Tillid til vores stole og 
miljømæssige certificeringer

• GREENGUARD certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen

• Certificeret til sikker brug 
indendørs

• Udskiftelige sæde- og rygpuder • Let at skifte (klik på / klik af) • Forlænger stolens levetid og 
reducerer i høj grad omkostninger 
ved ejerskab (TCO).  
Stor miljøgevinst

Visuelt Design

• Tilspidset rygform • Begrænser ikke bevægelse af 
arme og skuldre

• Mere bevægelse - bedre effektivitet

• Piktogrammer på håndtag og 
knapper

• Let at bruge, let at forstå • Fremragende til områder med flere 
brugere

• To forskellige ryghøjder • Dækker alle brugere • Fleksibel løsning

• Nakkestøtte til begge ryghøjder • Passer til både høje og lave 
personer

• Høje og lave brugere har samme 
mulighed for at få en god stol

Kvalitet

• Kan fås som ESD stol • Certificeret iht. IEC 61340 • Kan anvendes i ESD miljøer

• 10 års garanti • Streng kvalitetskontrol, 
og anvendelse af gode 
langtidsholdbare materialer

• Kvalitetsprodukt med lang levetid
• Du er i gode hænder med dit køb

Ergonomi 

• Synkron bevægelse i forholdet 
mellem sæde og ryg

• Stimulerer blodcirkulationen i 
lænden

• Reducerer muskulære spændinger 
i lænden

• Justerbar (Extend 200/220) • Trinløs justerbar i alle positioner • Passer til alle brugere

• Trinløs justerbar vippefunktion • Kan låses trinløst i alle 
positioner

• Giver komplet støtte i enhver 
arbejdsstilling, så du altid kan 
sidde godt, og trække vejret 
problemfrit



RH SUPPORT

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES
Miljø

• GREENGUARD certificeret • Ingen afgasning (skadelige 
emissioner) fra stolen

• Certificeret til sikker brug indendørs

Visuelt Design

• Alle justeringer i stolens højre 
side

• Let tilgængelige håndtag og 
knapper

• Let at bruge, let at justere

• 5 sæder, 2 rygge, 5 gaslifte og 
fodring 

• Fleksibel • Kan skræddersyes til alle 
arbejdsopgaver og miljøer

Kvalitet

• Kan fås som ESD stol • Certificeret iht. IEC 61340 • Kan anvendes i ESD miljøer

Ergonomi

• Problemfri og separat justerbar 
sæde- og rygvinkel

• Let at justere stolen til en ny 
position

• En fleksibel stol, der indbyder til 
variation og bevægelse

• Multibruger stol • En brugervenlig stol • Du sidder godt i både korte og 
lange perioder



CHALMERS

CHARACTERISTICS BENEFITS VALUES

• Talrige muligheder til individuel 
justering

• Passer til alle brugere 
Høj siddekomfort

• Den enkelte bruger opnår personlig 
justering

• Giver en bred vifte af mulige 
siddestillinger

• Nemt at bevæge sig og ændre 
positur og siddestilling

• God sundhedsmæssig indvirkning 
på stillesiddende arbejde

• 70% vil forbedre deres 
arbejdssituation

• Brugere vil opleve et forbedret 
arbejdsmiljø

• Tilfredse brugere er mere effektive
• Bidrager til virksomhedens 

lønsomhed
• Opgradering af virksomhedens 

velvære på arbejdspladsen

• 75% vil forbedre deres 
arbejdsteknikker

• Mere effektivt arbejde • Brugeren vil klare sig bedre 
på grund af forbedrede 
siddepositioner

• 50% vil mindske deres fysiske 
belastninger i nakke og skuldre

• Reducerer risikoen for muskel- 
og knoglelidelser i nakke og 
skuldre

• Hjælper med at reducere de 
mest almindelige muskel- og 
knoglelidelser på arbejdspladsen 

• Medarbejdere kan komme på 
arbejde selv med smerter i nakke 
/ skuldre. Virksomheden har 
mulighed for at organisere og 
forbedre arbejdssituationen for folk, 
der er i risiko for forhøjet sygefravær 
eller allerede har sygefravær

• 30% vil mindske deres fysiske 
belastning i deres nederste del 
af ryggen

• Reducerer risikoen for smerter 
i lænden

• Hjælper med at reducere de 
mest almindelige muskel- og 
knoglelidelser på arbejdspladsen

• Medarbejdere kan komme på 
arbejde selv med smerter i lænden

• Virksomheden har mulighed 
for at organisere og forbedre 
arbejdssituationen for folk, der er i 
risiko for forhøjet sygefravær eller 
allerede har sygefravær
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