
Ergonomie
Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd 
correct zit en goed kunt ademen. De voordelen voor u op een rij:

• Naadloze en aparte verstelbare rughoekverstelling.
• Een stoel gemaakt voor multiple-user gebruik.
• Kan op maat worden aangepast voor bijna alle taken en omge- 

vingen. Kies tussen vijf verschillende zittingen en twee verschillende 
rugontwerpen, vijf soorten gasveren en voetenring afhankelijk van uw 
behoeften en voorkeuren.

• Speciaal gemaakt voor flexibele mensen die graag schakelen tussen 
een zittende en staande houding.

Kwaliteit
• 10 jaar garantie

Scandinavian Business Seating is gecertificeerd volgens:
• ISO 9001

RH Support is gecertificeerd volgens:  
• IEC 61340 (ESD)

Milieu
• Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van  

bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof
• Eenvoudig te demonteren, geen schadelijke chemicaliën
• ISO 14001
• ISO 14025 (EPD)
• Greenguard

De RH Support serie is ontworpen voor mensen die niet op een 
standaard manieren werken. Beweging en variatie staan centraal. De stoel 
ondersteunt alle verschillende houdingen  op verschillende hoogten, zelfs 
“achterstevoren“. RH Support is verkrijgbaar in verschillende modellen 
zodat u uw stoel naar eigen behoefte kunt aanpassen. RH Support is ook 
beschikbaar in ESD uitvoering.
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Een RH stoel is de perfecte werktool: een stoel 
die u de hele dag door geeft wat u nodig heeft; 
iedere dag opnieuw. Een eenvoudige handeling is 
alles wat nodig is om uw RH stoel aan te passen 
aan uw persoonlijke lichaamsmaten. Een RH 
stoel ondersteunt een actieve, rechte zithouding 
en stimuleert u om regelmatig te bewegen. Fitte 
mensen presteren immers beter!

Design
Materialen en de  vormen van  zit- en rugleuning  stralen comfort en 
welzijn uit  door de lichaamseigen vormen. Het optimum voor human 
performance. 

Brandwerendheid
Foam en standaard stoffen worden getest volgens BS/EN 1021-1 & 2 
(sigaret en lucifer). Foam en stof getest volgens BS-5852 ontstekings-
bron 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Onderhoud
Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, 
uitgewrongen witte doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder 
geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme 
te openen. Neem contact op met uw Scandinavian Business Seating 
dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op www.rhstoelen.nl de interactieve gebruikershandleiding.

http://www.deprojectinrichter.com
http://www.deprojectinrichter.com


RH SUPPORT TABURETTRH SUPPORT ZADEL RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIV

MODELLEN RH SUPPORT SADEL RH SUPPORT TABURETT RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIV

Zitdiepte 380 mm - 240 mm 380 mm

Breedte zitting 410 mm Ø 350 mm 450 mm 350 mm

Standaard zithoogte 565-810 mm 580-825 mm 565-810 mm 580-825 mm

Hoge rugschaal 230 mm 230 mm 230 mm 260 mm

Breedte rugschaal 380 mm 380 mm 380 mm 220 mm

Diameter kruisvoet 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

RH SUPPORT MODELLEN

RH SUPPORT

• ZADEL 4501 • 4532 – Polyurethaan zitting

• TABURETT  4511 • 4533 – Polyurethaan zitting

• LIMPAN 4521 • ESD

• ALTERNATIV 4545 

Als u een versie selecteert zonder rugleuning, kunt u ook kiezen voor een eenvoudig mechanisme dat alleen de hoogte van de stoel  aanpast.

OPTIES GAS STEMS 

1 Voetring 6F 8 Glijdoppen, 7K Standaard (E), ca. 565-810 mm*

2 Stervoet 5N, gepolijst staal 9 Wielen 7D, voor zachte vloeren – voor stervoet 5N D, ca. 485-665 mm*

3 Stervoet 5F, grijs gelakt aluminium 10 Wielen 7HN, voor harde vloeren– voor stervoet 5N A, ca. 415-545 mm*

4 Stervoet 5F, gepolijst aluminium 11 Wielen 7G, belast geremd B, ca. 375-510 mm*

5 Stervoet 5F, zwartgelakt aluminium 12 Wielen voor zachte vloeren 4FL, approx. 345-430 mm*

6 Stervoet 5G, grijsgelakt aluminium 13 Wielen voor harde vloeren * = Afmetingen voor RH Support 4501.

7 Stervoet 5G, black lacquered aluminium See our price list for dimensions of other models.

Voor andere opties: zie RH Prijslijst
De vormgeving en specificaties van de RH producten  worden voortdurend verder ontwikkeld en bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.

ESD
RH Support is verkrijgbaar als ESD stoel. Scandinavian Business Seating 
biedt 5 jaar garantie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen 
regelmatig worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel.

De stoelen zijn goedgekeurd volgens de  IEC 61340 (ESD)
Om ESD-effectief te kunnen werken moet de stoel worden gebruikt 
in een ESD – aangepaste omgeving. 

Ga voor meer informatie naar www.rhstoelen.nl of bekijk de RH prijslijst.


