RH ACTIV
En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som håller dig i en
upprätt kroppshållning hela dagen, varje dag. En enkel inställning är allt
som krävs för att anpassa din RH stol att passa din kropp. En RH stol bidrar
till en upprätt ställning och ett aktivt sittande. Den ökar din effektivitet.
Om du söker efter en flexibel basstol som kan anpassas till olika personer i diverse arbetsmiljöer såsom produktion, lab,
reception och kontor är RH Activ det naturliga valet. Stolen är lika skön som ergonomisk. RH Activ är enkel att använda
och hjälper dig att prestera bättre på jobbet. RH Activ kan även beställas i ESD och Cleanroom utförande.

Ergonomi

Design

• Separat sits- och ryggjustering.
• Pictogram på alla spakar och reglage gör stolen enkel att använda
och att förstå.
• Utbytbar sits och rygg, enkla att byta.
• En användarvänlig stol där du sitter bra både för korta såväl långa
perioder.
• Kan skräddarsys till nästan alla uppgifter och miljöer. Två olika säten,
två ryggar, fem gaspelare, extra förstärkt sits- och ryggklädsel,
kassastol och fotring.

Brandklassning

Ger optimalt stöd i alla arbetspositioner så att du alltid sitter korrekt
och andas ordentligt.

Kvalitet
• 10 års garanti
Flokk är certifierat enligt:
• ISO 9001
• ISO 14001
RH Activ är certifierad enligt:
• EN 1335-1-2-3
• Möbelfakta
• BS 5459
• IEC 61340 (ESD)
• ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Miljö
•
•
•
•

Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) - Vagga till vagga
Enkel att demontera och avger inga skadliga kemikalier.
ISO 14025 (EPD)
GREENGUARD

Former, material och design uttrycker komfort för kroppen och dess
välbefinnande.

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021–1& (cigarett &
öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5)
kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer
information.

Underhåll

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit
trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga
plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med 
din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på
stolen.
Gå in på se.flokk.com/rh för att se RH Activ insträllningsguide.
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TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER:
RH ACTIV
• 200

– Medium rygg, medium sits

• ESD

• 202

– Medium rygg, large sits

• ESD CLEANROOM

• 220

– Large rygg, medium sits

• CLEANROOM

• 222

– Large rygg, large sits

MÅTT

ACTIV 200

ACTIV 202

ACTIV 220

ACTIV 222

Sittdjup

390-445 mm

420-475 mm

390-445 mm

420-475 mm

Sitsens djup

430 mm

460 mm

430 mm

460 mm

Sitsens bredd

440 mm

460 mm

440 mm

460 mm

Sitthöjd - standardgaspelare

392-522 mm

392-522 mm

392-522 mm

392-522 mm

Vinklingsbarhet sits

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

Sitthöjd - standardgaspelare

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

Svankstödets höjd

295 mm

295 mm

430 mm

430 mm

Ryggbrickans bredd

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

Vinklingsbarhet rygg

23°

23°

23°

23°

Armstödets höjd över sits

190-290 mm

190-290 mm

190-290 mm

190-290 mm

Fritt avstånd mellan armstöd

375-576 mm

375-576 mm

375-576 mm

375-576 mm

Kryssets diameter

590 mm

590 mm

590 mm

590 mm

TILLVAL

GASPELARE

1 Utbytbara dynor

8 Kryss 5F, grålackerad aluminium

E, ca. 605-855 mm*

2 Förstärkt kant

9 Fotring 6F

D, ca. 515-690 mm

3 Armstöd 8E, djupled. Grå eller svart

10 Fotplatta 6C

A, ca. 442-578 mm

4 Armstöd 8S, roterbara. Grå eller svart

11 Glidknapp 7K

B, ca. 397-527 mm

5 Kryss 5N, förkromat stål

12 Hjul 7G, låser vid belastning

4 FL, ca 375-465 mm

6 Kryss 5F, blankpolerad aluminium

13 Hjul för hårda golv

* se vår prislista för möjliga kombinationer.

7 Kryss 5F, svartlackerad aluminium
För andra tillval se RH prislistan.
RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

ESD

RH Activ Cleanroom

RH Activ Cleanroom ESD

Flokk ger 5 års garanti på ESD-, ESD
Cleanroomoch Cleanroom-utförandet
av stolen under förutsättning att hjul och
hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt
rengöringsmedel. Stolarna är godkända enligt IEC 61340(ESD). För att fungera effektivt
bör stolarna används i ESD-anpassad miljö.

Arbetsstol för cleanroom miljöer, designade
för att släppa ifrån minimalt med partiklar
och är enkel att göra ren. Godkänd enligt
ISO klass 4 och ISO klass 5.

Arbetsstol för cleanroom miljöer designade
att leda bort statisk elektricitet, släppa ifrån
sig minimalt med partiklar och är enkel att
göra ren. Godkänd enligt ISO klass 4.

För mer information vänligen gå till se.flokk.com/rh eller läs mer i vår prislista.

