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RH Support  is een serie stoelen die speciaal ontworpen 
is voor wie extra ontlasting van de rug en benen nodig 
heeft omdat hij of zij staand op verschillende hoogtes 
werkt. De stoel biedt traploos verstelbare zitting- en 
rugleuninghoeken. Dankzij de ruime keuze aan accessoires 
kan de RH Support aangepast worden aan individuele 
behoeften en taken. Zo heeft u bijvoorbeeld de keuze uit 
een aantal verschillende zittingen en gasveren. U kunt 
ook kiezen uit twee verschillende bevestigingen. Voor 
het gebruiksgemak zitten alle hendels rechts. Dankzij 
zijn flexibiliteit is de RH Support de ideale stoel om door 
verschillende gebruikers gedeeld te worden, bijvoorbeeld 
in fabrieken, de gezondheidszorg, kantoren, kassa´s, 
laboratoria en recepties. De RH Support is ook leverbaar in 
een ESD-goedgekeurde versie.

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 Support 
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.

De stoel biedt traploos verstelbare zit- en 
rughoekinstellingen. Dat is een voordeel 
als u de instellingen snel wilt wijzigen. De 
hendels zitten aan de rechterkant en zijn 
gemakkelijk bereikbaar. De juiste hoek is 
belangrijk om een optimale ontlasting en 
comfort te garanderen. 

er zijn verschillende wielen leverbaar, 
inclusief types die geschikt zijn voor harde 
of zachte vloeren. De stoel kan ook uitgerust 
worden met glijdoppen in plaats van met 
wielen. 

er zijn verschillende stervoetuitvoeringen 
leverbaar: Zwart, grijs gelakt of gepolijst  
aluminium. Verder is er ook een comforta-
bele voet leverbaar als optiefotstöd.

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.
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De rugleuning biedt uitstekende steun voor 
de lenden en het spreekt vanzelf dat de 
hoogte ingesteld kan worden. 

De hoogte van de stoel wordt bepaald 
door de gekozen gasveer. om de stoel 
gemakkelijk aan verschillende gebruikers 
en werkomgevingen te kunnen aanpassen, 
heeft u de keuze uit vijf verschillende 
gasveren. 

U kunt kiezen uit verschillende 
zittingen afhankelijk van de behoeften en 
omstandigheden. Verder is er ook een 
ruime keuze aan bekleding. 
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ComplEtE flExibilitEit
met zijn vele modellen, opties en accessoires is de RH Support een on-
gebruikelijk flexibele stoelserie. En het spreekt vanzelf dat we u met 
plezier helpen om de beste stoelen te kiezen aangepast aan uw werk-
plek en taken. 

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 
Support voor gerecycled worden – net zoals al onze stoelen. Heel wat 
componenten zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal. ons productie-
proces maakt gebruik van technologieën met een laag energieverbruik.

RH SUppoRt ESD
De RH Support ESD is ontworpen voor elektrostatisch ontladende om-
gevingen en is goedgekeurd volgens iEC 61340.

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 onder-
worpen aan strenge testen en controles. Dat is de reden dat we een 
garantie van 10 jaar geven op de RH Support.

gREEngUaRD
RH Support is getest en gecertificeerd volgens het certificatieprogram-
ma van gREEngUaRD. Het certificatieprogramma  garandeert dat 
goedgekeurde producten die bedoeld zijn voor gebruik in kantoren en 
andere omgevingen binnenshuis, aan strikte chemische emissiegren-
zen voldoen, wat mee voor een gezonder binnenhuisklimaat zorgt.
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De RH Support is leverbaar in verschillende versies. Hij kan aangepast worden in functie 
van de meeste omgevingen en werksituaties. Hier volgen slechts een paar basisvarianten 
van de RH Support. Ze zijn ook allemaal leverbaar in eSD-goedgekeurde versies. als u 
een versie zonder rugleuning kiest kunt u als optie een eenvoudige bevestiging kiezen die 
alleen de hoogte van de stoel instelt.

RH SUppORt AlteRnAtiv
Kan gebruikt worden als steun tijdens het 
staan of als ondersteuning van de borstkas. 
De smalle borstkassteun ontlast het lichaam 
en biedt grote bewegingsvrijheid voor de 
armen. De stoel wordt standaard geleverd 
met een stervoet in zwart aluminium en 
glijdoppen.

Stoelen die 
uw werk 
ondersteunen

RH SUppORt zADel
Supportstoel met zitting in de vorm van een 
zadel. Kan door middel van een gasveer in 
verschillende hoogtes ingesteld worden. 
ook mogelijk om met een limpan- of 
taburett-zitting uit te voeren.

RH SUppORt fROli
Supportstoel met “froli”-zitting uit gegoten 
integraalschuim. De stoel wordt stan-
daard geleverd met een stervoet in zwart 
aluminium en glijdoppen. froli is uitsluitend 
leverbaar zonder rugleuning.

RH SUppORt limpAn
Support stoel met ”limpan”-zitting in de 
vorm van een brood. ook leverbaar zonder 
rugleuning. De stoel wordt standaard gele-
verd met een stervoet in zwart aluminium 
en glijdoppen.

RH SUppORt zADel
Supportstoel met zitting in de vorm van een 
zadel. ook leverbaar zonder rugleuning. 
De stoel wordt standaard geleverd met een 
stervoet in zwart aluminium en glijdoppen.

RH SUppORt tAbURett
Supportstoel met een rond zitkussen. ook 
leverbaar zonder rugleuning. De stoel wordt 
standaard geleverd met een stervoet in 
zwart aluminium en glijdoppen.
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opties RH SUppORt
De RH Support heeft een erg ruim accessoiresprogramma. 
En natuurlijk kunt u de basisuitvoering kopen en accessoires 
toevoegen wanneer u ze nodig heeft. 

gasveer 
Standaard (e), ca. 565-810 mm*
D, ca. 485-665 mm*
a, ca. 415-545 mm*
B, ca. 350-485 mm*
4fl, ca. 320-405 mm*

*=De afmetingen hebben betrekking 
op het model RH Support 4501. Kijk in 
onze prijslijst voor de afmetingen van de 
overige modellen..

Voetenring 6f
Stervoet 5n verchroomd staal
Stervoet 5l grijs gelakt aluminium
Stervoet 5J gepolijst aluminium
Stervoet 5K zwart gelakt aluminium

 1
 2 
 3 
 4 
 5 

Wielen 7D voor zachte vloeren voor stervoet 5n
Wielen 7Hn voor harde vloeren voor stervoet 5n
Wielen 7g remmen automatisch bij belasting
Wielen voor zachte vloeren
Wielen voor harde vloeren

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
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StOelmODel SUppORt
zADel

SUppORt 
tAbURett

SUppORt 
limpAn

SUppORt
AlteRnAtiv

Diepte zitting 380 mm 380 mm 240 mm 350 mm

Breedte zitting 410 mm Ø350 mm 450 mm 350 mm

Zithoogte standard 565-810 mm 580-825 mm 565-810 mm 580-825 mm

Hoogte rugschaal 230 mm 230 mm 230 mm 260 mm

Breedte rugschaal 380 mm 380 mm 380 mm 220 mm

Diameter kruisvoet 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

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.

RH Support zadel, taburett
afmetingen in mm

RH Support limpan, Alternativ
afmetingen in mm

600

230

600  

230

350

380

410

380

220

350

600   

230

600

260

380

450



Scandinavian Business Seating BV
Guldenweg 17, 4879 NL, Etten-Leur, Nederland
Postbus 42, 4870 AA, Etten-Leur, Nederland
Tel: +31 (0)76 504 25 35 · Fax: +31 (0)76 503 54 51
info@rhstoelen.nl · www.rhstoelen.nl

Hoofdkantoor
Scandinavian Business Seating AS
Fridtjof Nansens vei 12
P.o.Box 5055 Majorstuen 
NO-0301 Oslo, Norway
www.sbseating.com  

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.


