RH Logic

RH Logic is een serie stoelen voor mensen die gedurende lange periodes stilzitten en ze is gebaseerd op
het 2PP™ principe, onze unieke filosofie over het belang van actief zitten – Bijvoorbeeld : voor lange periodes achter de computer of tijdens bewakingsopdrachten. De RH Logic is ook erg slijtagebestendig en kan
gemakkelijk in- en bijgesteld worden. De rugleuning
kan afzonderlijk ingesteld worden, terwijl alle basisinstellingen behouden blijven ook wanneer de kantelfunctie gebruikt wordt. De RH Logic heeft bovendien
een verstelbare lendensteun. De RH Logic is leverbaar
in twee maten. Dankzij al deze eigenschappen is de
RH Logic populair geworden in heel wat verschillende
werkomgevingen.

Onze filosofie over ergonomie
Bij RH Stoelen hebben we een eigen
filosofie over ergonomie. Die is gebaseerd op het belang van een rechte
houding en beweging tijdens het zitten. Dit vergemakkelijkt de ademhaling en de bloedcirculatie, terwijl beweging de spieren stimuleert. In de
RH Logic is deze filosofie aanwezig
in het zogenaamde tweepuntsprincipe, of 2PP™, dat garandeert dat uw
lichaam de vereiste variatie en steun
krijgt ook wanneer u beweegt, omdat
de basisinstellingen van de stoel behouden blijven. Dit helpt u om meer
te doen en beter te presteren.

Designed for human performance
Elke RH-stoel is geconstrueerd voor uiterste precisie en topprestaties. Uw prestaties. Elke doordacht ontworpen RH-stoel optimaliseert uw houding en uw ademhaling. Daardoor voelt u zich altijd
in topvorm en kunt u beter presteren. Test zelf een RH-stoel en ervaar het resultaat van 30 jaar
geperfectioneerd precisiewerk.
Visual Design – anatomische, innovatieve en functionele prestaties
Precisie-ergonomie. Veelzijdige functionaliteit. Een opvallende vormgeving, bedacht en geconstrueerd voor topprestaties. De constructie van elke RH-stoel staat volledig in dienst van de gebruiker.
Functionaliteit bepaalt de vormgeving.
Dynamic Ergonomics – bewezen menselijk prestatievermogen vormt de kern van onze identiteit
Onze nauwkeurige onderzoeks- en testmethoden bevestigen dat een RH-stoel individuele prestaties
en die van de organisatie verbetert. Dat noemen wij “waar voor uw geld”. Onze RH Performance
Study heeft aangetoond dat de prestaties verbeteren van iedereen die u in een RH-stoel laat zitten.
Quality – betere prestaties zijn hét bewijs van kwaliteit
We verhogen het prestatieniveau van onze klanten, zowel op individueel als op organisatieniveau.
Dat realiseren we door hoogstaande normen te hanteren. Doordat we de volledige productie van
concept tot klant in ons eigen bedrijf realiseren, hebben we alle aspecten – van design, productontwikkeling en assemblage tot logistiek en service – onder controle. Zodoende kunnen we de hoogste
kwaliteit garanderen.
Environment – innovatieve oplossingen voor milieuprestaties
We concentreren ons op prijs, continue prestaties van uw mensen en onze planeet. Deze aandacht
resulteert in producten die gerecycled kunnen worden en soms zelfs biologisch afbreekbaar zijn.
Dit zorgt voor een minimale belasting van ons leefmilieu.

De hoeveelheid lucht in de lendensteun
wordt ingesteld met een pomp om extra
steun te bieden.

De tegendruk van de kantelfunctie kan eenvoudig ingesteld worden afhankelijk van het
lichaamsgewicht en de lengte, zodat de stoel
correct gebalanceerd is. Hierdoor volgt de stoel
uw bewegingen zonder dat het spierkracht vereist om de stoel in een nieuwe positie te duwen.
De hendel is onder de zitting geplaatst.
Er zijn verschillende stervoetuitvoeringen
leverbaar: Grijs-, zwartgelakt aluminium of
gepolijst aluminium.

Er zijn wielen voor harde en zachte vloeren
leverbaar. U kunt ook voor glijdoppen in
plaats van voor wielen kiezen.

De neksteun is een accessoire dat we
van harte aanbevelen. Het steunt de nek
zodat het hele lichaam ontlast wordt en is
vanzelfsprekend verstelbaar in de hoogte
en de diepte.

De rugleuning heeft een uitstekende
lendensteun die de hele rug ontziet. Gebruikers kunnen de lendensteun instellen
zodat hij aangepast is aan hun lichaam.
De versmallende vorm zorgt ervoor dat de
armen vrij kunnen bewegen. Op het bovenste gedeelte van de rugleuning is er een
”Tvedts”-kussen, een uitvinding van RH die
u helpt om uw lichaam goed te strekken.
De hoek van de rugleuning kan afzonderlijk
ingesteld worden, waardoor de stoel nog
beter aan uw individuele behoeften aangepast kan worden.

Armleuningen zijn optioneel, maar aanbevolen omdat ze de schouders ontlasten. Er zijn
twee armleuningvarianten leverbaar. Ze zijn
allebei verstelbaar in de hoogte en de breedte,
terwijl één ervan ook verstelbaar is in de
diepte en de andere 360 graden kan draaien.

De hellende voorkant van de stoel vermindert de druk op de onderkant van de dijen,
wat de circulatie verbetert.

De hoogte en diepte van de stoel kunnen met
een eenvoudige beweging ingesteld worden.
De hendels zijn gemakkelijk bereikbaar, ook
wanneer u zit. De juiste hoogte verbetert de
bloedcirculatie in de benen terwijl de juiste
zittinghoek voor een betere ontlasting en steun
zorgt.

De kantelfunctie werkt soepel en is traploos verstelbaar. De kantelfunctie kan in elke
gewenste positie vergrendeld worden en de
stoel volgt al uw bewegingen – ongeacht uw
werkpositie. Dit zorgt voor bewegend zitten
met volledige ondersteuning van de rug,
zodat u altijd rechtop kunt zitten en goed kunt
ademen.

Verschillende stijlen
voor verschillende
gebruikers

De RH Logic is leverbaar in verschillende basisvarianten. Ze kunnen allemaal uitgerust
worden met verschillende accessoires en extra´s.

RH Logic 3

RH Logic 4

De RH Logic 3 heeft een vormgegoten rugleuning met
geprononceerde steun voor de helling van de rug en extra vulling om steun te bieden tussen de schouders. De
rugleuning versmalt naar boven toe om een grotere bewegingsvrijheid mogelijk te maken. De stoel wordt standaard geleverd met een verstelbare zitting, een stervoet
uit grijs gelakt aluminium en wielen voor zachte vloeren.
Ook leverbaar met een optionele lendensteun.

De RH Logic 4 is standaard uitgerust met een hoge
rugleuning met een geprononceerde lendensteun om
het zitcomfort te verhogen en de rug beter te ontlasten. De rugleuning versmalt om de armen meer bewegingsvrijheid te bieden. De stoel wordt standaard geleverd met een verstelbare neksteun, een lendenpomp,
een verstelbare zitting, een stervoet uit grijs gelakt
aluminium en wielen voor zachte vloeren.

RH Logic 4 ExClusivE

RH Logic 4 EleganCE

De zitting en de rugleuning van de RH Logic 4 Exclusive
hebben een dikkere vulling en gedegen stiksels. Een
hoge rugleuning met vulling tussen de schouderbladen
biedt een goede steun. De stoel heeft een verstelbare
luchtlendensteun, een verstelbare zitting, een grijsgelakte aluminium stervoet en wielen voor zachte vloeren. In de Combi-versie kunnen stof en leer naar wens
gecombineerd worden. De stoel is ook leverbaar in een
Exclusive Combi-versie met de zitting en rugleuning in
een combinatie van bekledingsmateriaal.

De zitting en rugleuning van de RH Logic 4 Elegance
hebben een dikkere vulling en de achterkant van de
rugleuning is eveneens bekleed. Een hoge rugleuning met vulling tussen de schouderbladen biedt
een goede steun. De stoel heeft een verstelbare
neksteun, een verstelbare luchtlendensteun, een
verstelbare zitting, een grijsgelakte aluminium
stervoet en wielen voor zachte vloeren. In de Combiversie kunnen stof en leer naar wens gecombineerd
worden.

Een stoel die intelligent is op milieugebied
We streven er altijd naar dat alle stoelen van RH even ergonomisch voor
het lichaam als vriendelijk voor het milieu zijn. Daarom kan de RH Logic
voor gerecycled worden – net zoals al onze stoelen. Heel wat componenten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal. Ons productieproces
maakt gebruik van technologieën met een laag energieverbruik.
Garantie
Een RH-stoel is gebouwd om bestand te zijn tegen belasting en om lang
mee te gaan. Voor de stoelen onze fabriek verlaten worden ze onderworpen aan strenge testen en controles. Dat is de reden dat we een
garantie van vijf jaar geven op de RH Logic.

Designed
for human
performance

Opties

RH Logic
Voor een hoge flexibiliteit is er een uitgebreid accessoiresprogramma voor de RH Logic.
En natuurlijk kunt u de basisuitvoering kopen en accessoires toevoegen wanneer u ze
nodig heeft.
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Neksteun
Armleuning 8E (hoogte, diepte, breedte)
Armleuning 8S (hoogte, breedte, draaibaar)
Stervoet 5K zwart aluminium
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Stervoet 5J gepolijst aluminium
Glijdop 7K
Wielen 7H voor harde vloeren
Wielen 7G remmen automatisch bij belasting
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Gasveer leverbaar voor
verschillende hoogtes.
Standaard, ca 420-540 mm
4FL, ca 410-490 mm
4FH, ca. 490–610 mm (RH Logic 3)
4FH, ca. 485–610 mm (RH Logic 4)

465

27°

RH Logic 3
240-320
Afmetingen in mm

410

460-520

360-505

480

455

660

RH Logic 4
Afmetingen in mm
630

450

480-540
465

Stoelmodel

465

Logic 3

Logic 4

460-520 mm

480-540 mm

Diepte zitting

455 mm

465 mm

Breedte zitting

480 mm

465 mm

420-540 mm

420-540 mm

Zitdiepte

Zithoogte
Kanteling zitting
Hoogte lendensteun boven zitting
Hoogte rugschaal
Hoogte rugschaal vanaf zitting
Breedte rugschaal
Kanteling rugleuning

+7°-15°

+7°-15°

165-265 mm

195-275 mm

465 mm

630 mm

165-240 mm

170-245 mm

410 mm

450 mm

27°

27°

Hoogte armlegger boven zitting

240-320 mm

240-320 mm

Vrije afstand tussen armleggers

360-505 mm

360-505 mm

660 mm

660 mm

Diameter kruisvoet

Ons milieu- en kwaliteitsbeleid
Alle stoelen van RH kunnen voor een
zeer groot deel worden gerecycled. Het
spreekt vanzelf dat de RH Stoelen milieugecertificeerd is volgens ISO-14001.
Bovendien zijn we kwaliteits-gecertificeerd volgens ISO-9001.

De vormgeving en specificaties van de producten van RH Stoelen worden doorlopend verder ontwikkeld en de bovenstaande
formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.
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RH Chairs. Designed for human performance

Nederland
RH Stoelen B.V.
Guldenweg 17
4879 NL Etten-Leur
P.O. Box 42
4870 AA Etten-Leur
Tel: +31 (0)76 504 25 35
Fax: +31 (0)76 503 54 51
info@rhstoelen.nl
www.rhstoelen.nl
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Het menselijk lichaam is een anatomisch wonder. Hoe
beter we voor ons lichaam zorgen, hoe beter we presteren. Dat geldt niet alleen voor sportactiviteiten, maar
ook voor het uitvoeren van taken die we als routinetaken
beschouwen, zoals zitten. Wanneer we in een stoel zitten
die rekening houdt met het natuurlijk bewegingspatroon
van ons lichaam, kunnen we beter ademen en wanneer
we beter ademen, kunnen we ons beter concentreren en
beter presteren. Dat zijn de factoren waarmee we rekening houden wanneer we onze stoelen ontwerpen. Voor
onze klanten kan dat het verschil maken tussen goed en
geweldig zaken doen.

