RH MEREO
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!
Maak kennis met de RH Mereo waar innovatie en design hand in hand gaan met ergonomie, dat bij het ontwerp van de
RH Mereo centraal staat. RH Mereo draagt bij aan een actieve zithouding, een betere concentratie en betere prestaties.
De RH Mereo is uitstekend geschikt voor werkplekken waar meerdere mensen dezelfde bureaustoel gebruiken.

Ergonomie

De RH Mereo zorgt voor volledige ondersteuning in de rug, in elke zitpositie, zodat u altijd rechtop zit en beter kunt ademenhalen.
De voordelen voor u op een rij:
• De gebogen rugleuning biedt steun aan de heupen en de onderrug.
Het “Tvedt” kussen tussen de schouderbladen zet aan tot beweging
en een rechte zithouding.
• Unieke zit- en kantelbewegingen, samen met unieke
gewichtsaanpassingen.
• Na een kleine aanpassing is de RH Mereo geschikt voor iedere
gebruiker. Ongeacht uw lichaamsbouw.
• Stel de stoel naar eigen behoefte in zonder een ergonomisch
specialist te zijn.

Kwaliteit
• 10 jaar garantie
Flokk is gecertificeerd volgens:
• ISO 9001
• ISO 14001
RH Mereo is gecertificeerd volgens:
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• NPR 1813
• ANSI/BIFMA

Milieu

• Ondersteunt het milieuprofiel en de geloofwaardigheid
van bedrijven (CSR) - Cradle to cradle proof.
• Makkelijk te demonteren materialen, geen gebruik
van schadelijke stoffen
• ISO 14025 (EPD)
• GREENGUARD

Design

Materialen en oppervlakken zorgen voor comfort en welzijn door middel
van lichaamseigen vormen. Het optimum voor human performance.

Brandwerendheid

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

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, uitgewrongen witte doek of een 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 nl.flokk.com/rh de interactieve gebruikershandleiding.
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Zitdiepte d.m.v. zitdiepteverstelling

403-483 mm

403-483 mm

403-483 mm

Zittingdiepte

465 mm

465 mm

465 mm

Breedte zitting

410 mm

410 mm

410 mm

Zithoogte

388-520 mm

388-520 mm

388-520 mm

Kanteling zitting

+7,7°-16°

+7,7°-16°

+7,7°-16°

Hoogte lendensteun boven zitting

132-210 mm

132-210 mm

132-210 mm

Hoogte rugschaal

470 mm

630 mm

630 mm

Hoogte rugschaal vanaf zitting

404-482 mm

564-642 mm

564-642 mm

Breedte rugschaal

365 mm

365 mm

400 mm

Kanteling rugleuning

23,7°

23,7°

23,7°

Hoogte armlegger boven zitting

195-310 mm

195-310 mm

195-310 mm

Vrije afstand tussen armleggers

355-510 mm

355-510 mm

355-510 mm

Diameter kruisvoet

670 mm

670 mm

670 mm
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220
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MODELLEN

OPTIES

GASVEER

1 Armleuning 8T (hoogte en breedte), grijs of zwart

6 Kledinghanger, zwart

4T, NPR zilver of zwart ca. 410-550 mm

2 Stervoet 5T, gepolijst aluminium

7 Kledinghanger, zilver

4T, zilver of zwart ca. 388-520 mm

3 Stervoet 5T, zwartgelakt aluminium

8 Wielen voor harde vloeren

B, zilver of zwart ca. 480-610 mm

4 Kledinghaak zwart

9 Neksteun

A, zilver of zwart ca. 495-620 mm

5 Kledinghaak zilver

Voor andere opties: zie RH Prijslijst.
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.

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

