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De RH Activ is zo´n beetje ons basismodel geworden. Hij 
is echter verre van standaard. De RH Activ is een ergo-
nomisch doordachte en flexibele stoel, die erg gebruiks-
vriendelijk is en gemakkelijk ingesteld kan worden. U 
heeft de keuze uit vier verschillende combinaties met 
twee verschillende rugleuningen en zittingen. Dank-
zij ons uitgebreide accessoiregamma past u de stoel 
volledig aan uw smaak en behoeften aan. De RH Activ 
kan gemakkelijk aangepast worden aan alle individu-
ele behoeften en aan alle omgevingen, zoals kantoren, 
scholen, ziekenhuizen, kassa´s, recepties, ESD-omge-
vingen, industriële omgevingen of laboratoria. De stoel 
heeft eenvoudige bediendingshendels met duidelijke 
symbolen, zodat hij gemakkelijk ingesteld kan worden. 
Daardoor is hij uitstekend geschikt voor meerdere ge-
bruikers. Het basisprogramma bestaat uit de RH Activ 
200, RH Activ 220, RH Activ 202 en de RH Activ 222.

ONZE FILOSOFIE OVER ERGONOMIE
Bij RH Stoelen hebben we een eigen 
filosofie over ergonomie. Die is geba-
seerd op het belang van een rechte 
houding en beweging tijdens het zit-
ten. Dit vergemakkelijkt de ademha-
ling en de bloedcirculatie, terwijl be-
weging de spieren stimuleert. In de 
RH Activ is deze filosofie aanwezig in 
het zogenaamde tweepuntsprincipe, 
of 2PP™, dat garandeert dat uw li-
chaam de vereiste variatie en steun 
krijgt ook wanneer u beweegt, omdat 
de basisinstellingen van de stoel be-
houden blijven. Dit helpt u om meer 
te doen en beter te presteren. 

De hoogte van de rugleuning kan met 
een eenvoudige druk op de knop ingesteld 
worden.

De hendel is aan de rechterkant geplaatst en 
is daardoor gemakkelijk bereikbaar ook als u 
in de stoel zit. De juiste hoogte verbetert de 
bloedcirculatie in de benen terwijl de juiste 
zittinghoek voor een betere ontlasting en 
steun zorgt. 

De wielen zijn leverbaar in verschillende va-
rianten voor harde en zachte vloeren. U kunt 
uw stoel ook bestellen met glijdoppen.

De stervoet is naast de standaarduitvoering 
in zwart aluminium, leverbaar in verschil-
lende uitvoeringen. U heeft de keuze uit 
zilvergrijs of gepolijst aluminium. 

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE
Elke RH-stoel is geconstrueerd voor uiterste precisie en topprestaties. Uw prestaties. Elke door-
dacht 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 geconstru-
eerd 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, productont-
wikkeling 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 rugleuning is leverbaar in twee hoogten. 
De constructie van de rugleuning, die boven-
aan smaller is, biedt een goede bewegings-
vrijheid voor de armen van de gebruiker, 
terwijl de lendensteun een goede houding 
voor de hele rug van de gebruiker mogelijk 
maakt, de hele dag lang.

Armleuningen zijn optioneel, maar aanbe-
volen 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 zitting uit vormgegoten koudschuim 
past zich aan het lichaam aan. De aflopende 
voorkant van de zitting voorkomt dat er druk 
wordt uitgeoefend op de onderkant van de 
dijen, wat een goede circulatie vergemak-
kelijkt. De diepte van de zitting is standaard 
instelbaar en dit kan eenvoudig met de 
hendel rechts. De modellen RH Activ 200 
en 220 kunnen als optie uitgerust worden 
met een 30 mm dikker zitkussen, waardoor 
ze bijvoorbeeld uitstekend geschikt zijn als 
kassastoel.

Zowel de zit- als rugkussens kunnen 
gemakkelijk vervangen worden. Dit is een 
voordeel op het gebied van hygiëne, slijtage 
en ook voor het milieu, omdat niet de hele 
stoel vervangen moet worden als de kus-
sens aan vernieuwing toe zijn.



VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT
Met zijn vele verschillende modellen, keuzemogelijkheden en accessoires 
is de RH Activ onze meest flexibele stoelenfamilie. Het spreekt  voor zich 
dat we u graag helpen om een stoelenprogramma samen te stellen dat 
speciaal afgestemd is op uw werkplek en uw taken.

VERVANGBARE KUSSENS
De RH Activ is gemaakt voor intensief gebruik en om lang mee te gaan. 
Dat is de reden dat de kussens van de zitting en de rugleuning vervang-
baar zijn, zodat u uw stoel niet hoeft te vervangen omdat de bekleding 
aan vernieuwing toe is. Dit is gunstig voor uw portemonnee én het milieu.

EEN STOEL DIE INTELLIGENT IS OP MILIEUGEBIED
We streven er altijd naar dat alle stoelen van RH even vriendelijk voor het 
milieu, als voor uw lichaam zijn. Daarom kan de RH Activ voor gerecycled 
worden en zijn heel wat componenten van de stoel vervaardigd uit gere-
cycled materiaal. Verder houden we ook in de productie zelf in grote mate 
rekening met het energieverbruik. 

 
RH ACTIV ESD
Een model dat ontwikkeld werd voor elektrostatisch ontladende omge-
vingen, zogenaamde ESD´s.  Goedgekeurd volgens IEC 61340.

RH ACTIV CLEANROOM
Voor de elektronica- en geneesmiddelenindustrie, voor geneeskundige 
laboratoria en gelijkaardige werkomgevingen waar buitengewoon hoge 
eisen aan schone lucht worden gesteld, biedt RH stoelen die voldoen aan 
de internationale  ISO 14644-1-norm. 

EPD (ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION)
RH Stoelen stelt al geruime tijd milieugebonden productverklaringen op 
voor haar producten en is de eerste stoelenproducent die internationaal 
gecertificeerd werd. In de milieuverklaring wordt aangegeven welk mate-
riaal een product bevat en in welke mate de productie van dat product het 
miieu heeft belast. Een EPD houdt in dat alle leveranciers van RH Stoelen 
op dezelfde manier in kaart gebracht worden, zodat de totale milieu-ef-
fecten van het product zichtbaar zijn in de milieuverklaring.

10 JAAR GARANTIE
Wij bouwen stoelen die bestand zijn tegen belasting en die lang meegaan. 
Voor ze onze fabriek verlaten, worden ze onderworpen aan strenge testen 
en controles. Dat is de reden dat we een garantie van niet minder dan 10 
jaar geven op de onderdelen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

GREENGUARD
Sinds 2010  is de RH Activ bovendien gecertificeerd volgens het certifi-
ceringsprogramma van het Greenguard Environmental Institute. Green-
guard garandeert dat producten die bedoeld zijn voor gebruik in kantoren 
en andere omgevingen binnenshuis aan strikte chemische emissiegren-
zen voldoen. Dit moet mee voor een gezonder binnenhuisklimaat zorgen.



RH Activ. Een flexibele 
stoel  voor iedereen 
en overal

RH ACTIV 202
De Activ 202 combineert een large zitting met een 
medium, vormgegoten rugleuning met een stevige 
lendensteun. De  rugleuning, die bovenaan smaller is, 
zorgt voor een grotere bewegingsvrijheid. De stoel is 
standaard uitgerust met een kruisvoet uit zwart polya-
mide en wielen voor zachte vloeren. 

RH ACTIV 222
De RH Activ 222 heeft een large zitting. De grotere 
rugleuning heeft een geprononceerde lendensteun 
en hij is aan de bovenzijde smaller voor een grotere 
bewegingsvrijheid. De stoel is standaard uitgerust 
met een kruisvoet uit zwart polyamide en wielen 
voor zachte vloeren. Is leverbaar in ESD-uitvoering.

RH ACTIV 200
De RH Activ 200 heeft een medium zitting met een aflo-
pende voorkant en een medium vormgegoten rugleu-
ning met een stevige lendensteun. De stoel is standaard 
uitgerust met een kruisvoet uit zwart polyamide en 
wielen voor zachte vloeren. Hij is leverbaar  als ESD-, 
Cleanroom- en Kassastoel. 

RH ACTIV 220
De RH Activ 220 heeft eveneens een medium zitting, maar 
de vormgegoten rugleuning is groter met een gepronon-
ceerde lendensteun en hij is aan de bovenzijde smaller 
voor een grotere bewegingsvrijheid. De stoel is standaard 
uitgerust met een kruisvoet uit zwart polyamide en wielen 
voor zachte vloeren. De Activ 220 is leverbaar 
in Cleanroom- en ESD-uitvoering. 
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RH ACTIV 
Omwille van de flexibiliteit heeft de RH Activ een erg ruim accessoiresprogram-
ma. En natuurlijk kunt u de basisuitvoering kopen en accessoires toevoegen 
wanneer u ze nodig heeft.  

Opties

1
2
3
4
5
6

Vervangbaar kussen
Een versterkte voorkant op de zitting en de rugleuning. 
Armleuning 8E (hoogte, diepte, breedte), Grijs of zwart
Armleuning 8S (hoogte, breedte, draaibaar) Grijs of zwart
Stervoet 5N gepolijst staal
Stervoet 5F gepolijst aluminium

Stervoet 5F zwart gelakt aluminium
Stervoet 5F grijs gelakt aluminium met voetenring 6F
Voetsteun 6C
Glijdop 7K 
Wielen 7G remmen automatisch bij belasting
Wielen voor harde vloeren

7
8
9

10
11
12

Gasveer leverbaar voor 
verschillende hoogtes. 
E, ca. 605-855*
D, ca. 515-855 mm
A, ca. 442-578 mm
B, ca. 397-527 mm
4 FL, ca. 375-465 mm
* Zie onze prijslijst voor 
   mogelijke combinaties.
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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.

STOELMODEL  ACTIV 200  ACTIV 220 ACTIV 202 ACTIV 222

Zitdiepte 390-445 mm 390-445 mm 420-475 mm 420-475 mm

Diepte zitting 430 mm 430 mm 460 mm 460 mm

Breedte zitting 440 mm 440 mm 460 mm 460 mm

Zithoogte 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm

Kanteling zitting +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

Hoogte lendensteun boven zitting 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

Hoogte rugschaal 295 mm 430 mm 295 mm 430 mm

Breedte rugschaal 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Kanteling rugleuning 23° 23° 23° 23°

Hoogte armlegger boven zitting 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

Vrije afstand tussen armleggers 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm

Diameter kruisvoet 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

RH Activ 220
Afmetingen in mm

RH Activ 200
Afmetingen in mm

RH Activ 202
Afmetingen in mm

RH Activ 222
Afmetingen in mm

ONS MILIEU- EN KWALITEITSBELEID
Alle stoelen van RH kunnen voor een 
zeer groot deel worden gerecycled. Het 
spreekt vanzelf dat de RH Stoelen mili-
eugecertificeerd is volgens ISO-14001. 
Bovendien zijn we kwaliteits-gecertifi-
ceerd volgens ISO-9001.



Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH en RBM 
en is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en produceren 
van zitoplossingen voor particuliere en openbare kantooromgevingen. Alle 
medewerkers werken samen vanuit de visie van het bedrijf: “To make the 
world a better place to sit.”

Het hoofdkantoor van Scandinavian Business Seating ligt in Oslo, en de 
productie vindt plaats in Røros (Noorwegen) en Nässjö (Zweden). Daarnaast 
beschikt het bedrijf over verkoopbedrijven in Denemarken, Zweden,  
Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Singapore, Zwitserland  
en China.
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