
DO IT IN COMFORT

RH NEW LOGIC



We hebben de nieuwe RH Logic 
ontworpen om iets geweldigs nóg 
beter te maken. 

Een stoel waarbij comfort, karakter 
en uitmuntende ergonomie 
samensmelten met verbeterde 
functies om de gebruikerservaring 
nog te verhogen.

Daarnaast hebben we een visueel 
design ontwikkeld dat een mooie 
vorm en verfijnde look creëert, die 
naadloos aansluit bij zo goed als 
iedere werkomgeving. "Het streven 

naar een open 
en toegankelijk 
eindresultaat is 
hier de drijvende 
kracht geweest"
JONAS STOKKE

Designer RH New Logic
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De manier waarop we werken hangt  
af van wie we zijn, wat we doen en 
wanneer we het doen. Maar één ding 
dat ons verenigt, is de behoefte aan 
welzijn gedurende de lange uren aan 
ons bureau. De nieuwe en verbeterde 
RH Logic is een vanzelfsprekende  
keuze voor langdurig individueel  
comfort. Door zich probleemloos aan 
uw lichaam aan te passen en cruciale 
ondersteuning en verlichting te bieden, 
helpt de RH Logic u om gefocust te  
blijven en dingen gedaan te krijgen 
- ongeacht wie u bent, wat u doet of
wanneer u het doet.

ONGEACHT 
WIE JE BENT, 
WAT JE  
DOET OF 
WANNEER  
JE HET DOET 
- DOE HET
IN COMFORT.



Om echt een verschil te 
maken op lange termijn  
gebruiken we alleen  
duurzame en recyclebare-
materialen in elk deel  van 
de stoel. De nieuwe  RH 
Logic is gebouwd om  te 
blijven bestaan en om  je 
werk gedaan te krijgen – 
met meer gemak dan ooit.

Om de nieuwe RH Logic te creëren, werkten onze  
ontwikkelaars nauw samen met ontwerpers Jonas  

Stokke en Øystein Austad. Daarnaast werden  
eindgebruikers, architecten en partners vanaf het begin 

bij het proces betrokken, om zeker te zijn dat deze  
stoel aan alle eisen voldoet.
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