RH in cijfers

RH Stoelen

RH Stoelen werd ruim 30 jaar geleden opgericht als
één van Europa´s meest innovatieve producenten van
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wereldwijd meer dan 450 werknemers en realiseerde
in 2009 een verkoop van ongeveer 125 miljoen euro.
Scandinavian Business Seating is in handen van het
Zweedse private equity bedrijf Ratos, dat aan de beurs
van Stockholm genoteerd is.
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24/7 seating.
Net als het lopen van een marathon, vergt uren in
een stoel zitten erg veel van uw lichaam. En net
als bij het sporten, moet u over de juiste techniek,
training en apparatuur beschikken om het beste
uit uzelf te kunnen halen zonder uw concentratie
te verliezen. Daarom heeft u een stoel nodig die
de ademhaling vergemakkelijkt en uw spieren
stimuleert. Een stoel waarmee u uw spieren op
verschillende manieren kunt bewegen en die ervoor
zorgt dat u geen pijn lijdt. En uiteraard:
een stoel die comfortabel zit.
Hoe beter we voor onszelf zorgen, hoe beter
we presteren. Dat geldt niet alleen voor
sportactiviteiten, maar ook voor routinetaken, zoals
zitten.

Het is algemeen bekend dat mensen en bedrijven
de beste prestaties leveren wanneer ze over de
best mogelijke werkomgeving beschikken. Vanwege
onze jarenlange ervaring in deze branche, weten we
hoe we stoelen moeten ontwerpen die uw lichaam
ondersteunen en die u helpen om prestaties van
wereldklasse te leveren. Wij maken stoelen waarin
u kunt presteren, ook als u uitzonderlijk lange
dagen maakt.
Daarom hebben wij er het volste vertrouwen in
dat de RH Logic 400/300 de ideale stoel is voor
alle veeleisende 24/7 werkomgevingen. Het is
niet voor niets dat de stoel wereldwijd de eerste
keuze is van organisaties waar hoge prestaties
gevergd worden. Bijvoorbeeld van hulpdiensten,
verkeerscontrolecentra, offshore-installaties en
dealingrooms.

Bij RH Stoelen hebben we onze eigen filosofie over ergnomie, die gestoeld is op twee belangrijke principes: een rechte houding en actief
zitten. Deze filosofie is gebaseerd op ons unieke “tweepuntsprincipe” of 2PP™. Dit principe garandeert dat uw lichaam de variatie en steun
krijgt die het nodig heeft, zodat u beter kunt presteren.

5 stappen voor 24/7 prestaties

5 stappen voor betere prestaties

Hoger prestatievermogen

Presentatie van 2PP

De RH Logic 400/300 is ontworpen om actief zitten te
stimuleren. De stoel zorgt ervoor dat u rechtop zit,
waardoor u gemakkelijker kunt ademen. Uw bloed
wordt zo beter van zuurstof voorzien en circuleert beter.
Hierdoor voelt u zich minder vermoeid en kunt u zich beter
concentreren.

Bij RH Stoelen hebben we onze eigen filosofie over
ergonomie. Die filosofie is gebaseerd op twee belangrijke
principes: een rechte houding en actief zitten. Deze
principes verbeteren de ademhaling en de bloedcirculatie en
stimuleren de spieren. Deze filosofie is terug te vinden in al
onze kantoorstoelen via het unieke “tweepuntsprincipe” of
2PP™. Het tweepuntsprincipe garandeert dat uw lichaam de
vereiste variatie en steun krijgt wanneer u beweegt. Dit helpt
u om meer en beter te presteren, omdat de basisinstellingen
van de stoel niet gewijzigd worden.

Economische gezondheid & veiligheid
Als hij juist wordt gebruikt, dan helpt de RH Logic 400/300 u
om spier- en skeletletsels te voorkomen. Dit kan leiden tot
een grote daling van het verzuim en de daaraan verbonden
kosten, zowel voor u als individu als voor u als werkgever.
De zit- en rugkussens van de stoelen kunt u eenvoudig
vervangen wanneer ze versleten of beschadigd zijn. Dat
levert voor u als eigenaar aanzienlijke besparingen op.
U hoeft immers geen nieuwe stoel te kopen alleen maar
omdat de bekleding aan vervanging toe is. Een RH stoel is
een gezonde en veilige investering.

Afmetingen
Stel de hoogte en diepte van de zitting, de hoogte van de
rugleuning en de positie van de armleggers in. Zit altijd zo ver
mogelijk naar achteren in de stoel, zodat uw lendenen tegen
de rugleuning rusten en de stoel u altijd goed ondersteunt.
Als u achter een bureau zit, stel dan de hoogte van de stoel zo
in dat uw heupen iets hoger zijn dan uw knieën.

Instelbaar comfort

Weerstand

Een stoel die 24 uur per dag gebruikt wordt, moet erg
comfortabel en duurzaam zijn. De zitting en de rugleuning
van de RH Logic 400/300 zijn uitgerust met een extra laag
wol. Die laag verbetert de ventilerende eigenschappen van
de stoel nog verder. Dankzij intuïtieve hendels kunnen alle
gebruikers de stoel naar hun eigen voorkeur instellen.

Wanneer u de stoel zo heeft ingesteld dat u goed zit,
ontgrendel dan de kantelfunctie. Als de stoel u naar voren
duwt, maak dan de weerstandknop aan de linkerkant iets
losser. Als de zitting daarna te los is, draai de weerstandknop
dan aan tot u de juiste balans krijgt. Vergeet niet: eerst de
afmetingen, daarna de weerstand instellen.

Gegarandeerde kwaliteit

Balans

RH-stoelen zijn gemaakt om lang mee te gaan. Daarom
bieden we 5 jaar garantie bij 24/7 gebruik en tien jaar bij
normaal gebruik, gewoonlijk 8 uur per dag.
Alle stoelen van de RH Logic 400/300-serie zijn getest en
goedgekeurd volgens EN-1335, BS 5459 level S en ISO 7173,
wat aangeeft dat ze bestand zijn tegen intensief gebruik.
Bovendien kunnen alle stoelen uit de serie voor 100 procent
gerecycled worden en zijn ze milieugecertificeerd volgens
EPD en ISO 14025. De RH Logic-serie heeft tevens de FIRA
Ergonomic Excellence Award in de wacht gesleept.

Het is goed om de stoel in de onvergrendelde stand te laten.
Hierdoor wordt uw bloed beter van zuurstof voorzien, blijft
u alerter en voelt u zich beter. Ontgrendel daarom de stoel
zodat u uw mogelijkheden ten volle kunt benutten.

Klantenondersteuning

Instellen

De RH Logic 400/300 biedt niet alleen uw werknemers de
ondersteuning die ze nodig hebben, maar RH biedt u ook
als ondernemer alles wat u nodig heeft. Via ons plaatselijk
dealernetwerk bieden we trainingen en workshops aan om u
en uw team te helpen het allerbeste uit uw stoelen te halen.

Stel regelmatig uw stoel bij, zodat u er alles uithaalt wat
erin zit. Aarzel niet om uw stoel bij te stellen. De hendels
en knoppen zijn er om gebruikt te worden. Vergeet niet
dat het allerbelangrijkste is dat u comfortabel zit, terwijl u
ondersteund wordt door uw stoel.
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Accessoires: De RH Logic 400/300 wordt standaard geleverd met een verschuifbare zitting, wielen voor zachte vloeren en een aluminium kruisvoet. De RH Logic
400 heeft bovendien standaard een verstelbare lendensteun. Deze eigenschap is als optie leverbaar op de RH Logic 300. De verstelbare neksteun is een erg handige
optie, vooral als de stoel 24/7 gebruikt wordt. Dit geldt ook voor verstelbare armsteunen. De stoelen kunnen geleverd worden met een extra dikke wollen laag
in het zitkussen voor nog betere ventilerende eigenschappen. Andere opties, zoals een XL-zitting, zijn eveneens leverbaar. U heeft de keuze uit een groot aantal
bekledingsopties in verschillende kleuren, inclusief leer. Alle bekledingen zijn geschikt voor intensief gebruik. U kunt uw stoel dus samenstellen zoals u dat wilt!

