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Ergonomie
Zorgt voor volledige ondersteuning in elke werkhouding, zodat u altijd 
correct zit en goed kunt ademen.

• De rugleuning heeft een uitstekende lendesteun met “Tvedt-” 
kussen dat beweging en een rechtopzittende houding stimuleert.

• Verstelbare rugleuning en traploos instelbaar kantelmechanisme dat 
kan worden ingesteld in elke gewenste positie.

• Pictogrammen op alle handgrepen en hendels maken de stoel 
eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te begrijpen.

• Verwisselbare zitting, gemakkelijk aan te passen (klik in, klik uit)
• Wollen laag in de zitting en rugleuning zorgt voor betere ventilatie, 

houdt u koeler en comfortabeler.
• Opblaasbare lendensteun geeft uitstekende ondersteuning voor de 

gehele rug in rechtopstaande houding.

Kwaliteit
• 10 jaar garantie

Flokk is gecertificeerd volgens:
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Logic is gecertificeerd volgens:
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• BS 5459/2
• IEC 61340 (ESD)

De RH Logic is gemaakt voor uiterste pricisie en topprestaties. U 
verdient een stoel die goed is voor uw lichaam. Met deze RH Logic 
kunt u kiezen voor een hoge of lage rug en een groot aantal andere 
opties. Het resultaat is een stevige, comfortabele stoel die u helpt 
om beter te presteren gedurende de werkdag. RH Logic is ook 
beschikbaar als 24/7 stoel en in ESD  uitvoering.

Milieu
• Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid van bedrijven 

(CSR) - Cradle to cradle proof
• Eenvoudig te demonteren en geen schadelijke chemicaliën
• ISO 14025 (EPD)
• The Nordic Swan
• GREENGUARD

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, uitge-
wrongen 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 Flokk dealer bij behoefte aan service 
of onderhoud van uw stoel.

Bekijk op flokk.com de interactieve gebruikershandleiding.

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!



Ga voor meer informatie naar flokk.com of bekijk de RH prijslijst

MODEL RH LOGIC 300 RH LOGIC 300 ELITE RH LOGIC 400 RH LOGIC 400 ELITE

Zitdiepte met zitdiepteverstelling 394-522 mm 394-522 mm 394-522 mm 394-522 mm

Diepte zitting 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

Breedte zitting 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Zithoogte- standaard gasveer 410-530 mm 430-550 mm 410-530 mm 430-550 mm

Kanteling zitting +4,5°-17,2° +4,5°-17,2° +4,5°-17,2° +4,5°-17,2°

Hoogte lendesteun boven zitting 170-255 mm 170-255 mm 170-255 mm 170-255 mm

Hoogte rugschaal 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Hoogte rugschaal vanaf zitting 519-598 mm 499-578 mm 604-683 mm 624-703 mm

Breedte rugschaal 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm

Kanteling rugleuning 15,2° 15,2° 15,2° 15,2°

Hoogte armlegger boven zitting 200-300 mm 170-270 mm 200-300 mm 170-270 mm

Vrije afstand tussen armleggers 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm 375-576 mm

Diameter kruisvoet 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

RH LOGIC MODELLEN

RH LOGIC 300 RH LOGIC 400

• STANDARD • STANDARD

• COMFORT – Extra vulling met verbeterde ventilatie • COMFORT – Extra vulling met verbeterde ventilatie

• ELEGANCE – Inclusief beklede rugschaal • ELEGANCE – Inclusief beklede rugschaal

• ELITE – 200 mm extra vulling met verbeterde ventilatie • ELITE – 200 mm extra vulling met verbeterde ventilatie

• ESD • ESD

OPTIES GASVEER

1 Neksteun 8 XL- zitting 4Q, standaard, ca. 410-530 mm

2 Kledinghanger 9 Contrasterend stiksels 4Q, zwart, ca. 410-530 mm

3 Armleuning 8E, diepte, grijs of zwart 10 Wielen voor harde vloeren B, ca. 480-610 mm

4 Armleuning 8S, draaibaar, grijs of zwart 11 Stervoet 5X, gepolijst aluminium

5 Armleuning 8S XL, draaibaar, grijs of zwart 12 Stervoet 5X, zwartgelakt aluminium

6 Armleuning 8E zwart/ESD, diepte 13 Stervoet 5X, grijsgelakt aluminium

7 Vervangbare kussen

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 Logic is verkrijgbaar als ESD uitvoering. Flokk biedt 5 jaar garan-
tie op ESD stoelen, op voorwaarde dat de wielen regelmatig worden 
schoongemaakt  met een geschikt reinigingsmiddel.

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