
RH EXTEND

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. 

• Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant
• Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og ”Tvedts” 

puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter 
en opret siddestilling

• Vippefunktionen er trinløs og kan låses i valgfri position
• Sæde og ryg er let at udskifte (klik af/klik på)

Kvalitet
• 10 års garanti

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

RH Extend er certificeret i henhold til:
• EN 1335-1-2-3 
• Möbelfakta
• BS 5459/2
• 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 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 Extend interaktiv instruktionsvideo.

Denne elegante stol er lige så brugervenlig, som den er ergonomisk.  
RH Extend er designet til at give kroppen mest mulig støtte og aflastning, samtidig med at den opfordrer  

dig til at bevæge dig. Med enkle greb giver RH Extend alle mennesker en unik arbejdsstilling.  
Alle stole i serien er også tilgængelige som ESD stole. 

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, 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 EXTEND 200RH EXTEND 100 RH EXTEND 120 RH EXTEND 220

MÅL RH EXTEND 100 RH EXTEND 120 RH EXTEND 200 RH EXTEND 220

Siddedybde 400-460 mm 400-460 mm 400-460 mm 400-460 mm

Sædets dybde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Sædets bredde 461 mm 461 mm 461 mm 461 mm

Siddehøjde - standard gaspatron 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm

Vinklingsmulighed sæde +3° −  -10° +3° −  -10° +3° −  -10° +3° −  -10°

Lændestøttehøjde over sæde 180-255 mm 170-245 mm 180-255 mm 170-245 mm

Ryglænets højde 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Lændestøtte højde fra sæde 545-620 mm 650-725 mm 545-620 mm 650-725 mm

Ryglænets bredde 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Vinklingsmulighed ryg - - 24° 24°

Armlænets højde over sæde 205-305 mm 205-305 mm 205-305 mm 205-305 mm

Friafstand melle armlæn 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm

Fodkrydsets diameter 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

STOL MODEL:

RH EXTEND

• 100 – Medium ryg • 200 ESD – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.

• 120 – Large ryg • 220 ESD – Høj ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres spearat. 

• 200 – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.

• 220 – Large ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres spearat. 

TILVALG GASPATRON

1 Nakkestøtte 8 Armlæn 8E, sort/ESD 4Q, standard grå, ca. 400-510 mm

2 Jakkebøjle 9 Hjul til hårde gulve 4Q, sort, ca. 400-510 mm

3 Udskifteligt betræk 10 Fodkryds 5X blankpoleret aluminium 4P, standard grå, ca. 440-550 mm

4 Dekorationssøm 11 Fodkryds 5X sortlakeret aluminium 4P, sort, ca. 440-550 mm

5 Ekstra stort sæde 12 Fodkryds 5X grålakeret aluminium

6 Armlæn 8E, grå eller sort 13 Uniform polstring

7 Armlæn 8S, grå eller sort

For andre tilvalg se RH´s vejledende prisliste
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige

ESD
RH Activ er tilgængelig som ESD stol. Flokk yder 5 års garanti på ESD 
stole under forudsætning af, at hjul og hjul lejre rengøres regelmæssigt 
med et egnet rengøringsmiddel.

Stolene er godkendt iht. IEC 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 stol.

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


