
RH MEREO

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

• Tilpas stolen din krop og nyd den jævne og glidende bevægelse. 
Ryglænsvinkel, hovedstøtte og armlæn tilpasses intuitivt

• RH Mereo er nem at tilpasse alle personer, uanset fysisk fremtoning

Kvalitet
• 10 års garanti

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

RH Mereo er certificeret i henhold til:
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• NPR 1813
• ANSI/BIFMA

Miljø
• Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR) - 

“vugge til vugge” princippet
• Let og enkel at demontere for optimal genvinding
• 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. RH Mereo kan også leveres i henhold til CAL TB-133.

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 Mereo interaktiv instruktionsvideo.

Kompromisløs ergonomi kombineret med innovation og design fra alle vinkler. RH Mereo bidrager til 
en aktiv siddestilling, hvilket giver en bedre koncentrationsevne og dermed fremmer din arbejdsindsats. 

RH Mereo passer perfekt til arbejdspladser, hvor flere personer bruger den samme stol. 

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.
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TILVALG GASPATRON
1 Armlæn 8T (højde og bredde), sort eller sølv 6 Jakkebøjle, sort 4T NPR sølv eller sort, ca. 410-550 mm

2 Fodkryds 5T, blankpoleret aluminium 7 Jakkebøjle, sølv 4T sølv eller sort, ca. 388-520 mm

3 Fodkryds 5T, sortlakeret aluminium 8 Hjul til hårde gulve B sølv eller sort, ca 480-610 mm

4 Krog til jakke, sort 9 Nakkestøtte A sølv eller sort, ca. 495-620 mm

5 Krog til jakke, sølv

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

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

MÅL

Siddedybde 403-483 mm 403-483 mm 403-483 mm

Sædets dybde 465 mm 465 mm 465 mm

Sædets bredde 410 mm 410 mm 410 mm

Siddehøjde - standard gaspatron 388-520 mm 388-520 mm 388-520 mm

Vinklingsmulighed sæde +7,7°-16° +7,7°-16° +7,7°-16°

Lændestøttehøjde over sæde 132-210 mm 132-210 mm 132-210 mm

Ryglænets højde 470 mm 630 mm 630 mm

Lændestøttehøjde fra sæde 404-482 mm 564-642 mm 564-642 mm

Ryglænets bredde 365 mm 365 mm 400 mm

Vinklingsmulighed ryg 23,7° 23,7° 23,7°

Armlænets højde over sæde 195-310 mm 195-310 mm 195-310 mm

Friafstand mellem armlæn 355-510 mm 355-510 mm 355-510 mm

Fodkrydsets diameter 670 mm 670 mm 670 mm


