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RH Activ er en av våre basismodeller. Det betyr imidlertid 
ikke at vi har spart på kruttet. RH Activ er en tvers igjen-
nom ergonomisk og fleksibel stol som er enkel å bruke 
og tilpasse. Velg mellom fire forskjellige kombinasjoner 
med to forskjellige størrelser på rygg og sete. Skredder-
sy deretter stolen med deler fra vårt omfattende utvalg 
av tilleggsutstyr. RH Activ kan lett tilpasses hvem som 
helst, hvor som helst, enten du jobber på kontor, innen 
utdanning eller helsevesen, i kasse eller resepsjon, i et 
ESD- eller produksjonsmiljø eller på et laboratorium. 
Stolen har flere reguleringsspaker med tydelige symbo-
ler som gjør den lett å stille inn og stille om, noe som i 
sin tur gjør den velegnet som flerbrukerstol. Basispro-
grammet består av RH Activ 200, RH Activ 220, RH Activ 
202 og RH Activ 222.

Rygghøyden kan stilles inn med ett enkelt 
knappetrykk.

Reguleringsspakene er plassert på høyre 
side og er lette å nå også når du sitter i sto-
len. Riktig høyde gir bedre blodomløp i bena, 
mens riktig setevinkel gir større avlastning 
og bedre støtte. 

Hjul fås i forskjellige varianter både for 
harde og myke gulv. Du kan også utstyre 
stolen med glidere i stedet for hjul.

Fotkryss fås i flere utførelser i tillegg til 
standardutførelsen i svart aluminium. Velg 
mellom sølvgrå eller polert aluminium. 

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE
RH-stoler er bygd for at du skal kunne gjøre din jobb på en mest mulig effektiv måte. RH-
stolens intelligente konstruksjon gir deg bedre holdning og gjør det lettere å puste riktig. 
Du føler deg vel og kan prestere deretter. Prøv selv en stol fra RH og opplev effekten av 30 
års utviklingsarbeid som har resultert i det vi anser som perfeksjon.

VISUAL DESIGN – anatomisk, nyskapende og funksjonell
Finjustert ergonomi. Gjennomtenkt funksjonalitet. Iøynefallende design. Alle RH-stoler er 
bygd for å ivareta konkrete fysiologiske og situasjonstilpassede krav. Funksjonelle egen-
skaper er alltid overordnet formen. Stolene har et flott design, men det viktigste er at de er 
gjennomgående veldig gode å sitte i – opplev forskjellen!

DYNAMIC ERGONOMICS – prestasjonen er en del av identiteten
Våre systematiske undersøkelser og testmetoder taler sitt tydelige språk. En stol fra RH 
øker prestasjonene både på individ- og organisasjonsnivå. Vi kaller det avkastning på inves-
teringen (ROI). Undersøkelsen RH Performance Study viser at bedriftens generelle presta-
sjoner øker for hver person som får en RH-stol.

QUALITY – bedre prestasjoner er et bevis på kvalitet
Vi øker altså prestasjonsnivået til våre kunder, både individuelt og for hele organisasjonen. 
Dette er mulig takket være de nøyaktige kvalitetsstandardene vi følger. Vår egen produk-
sjonskjede, fra konsept til kunde, gir oss full kontroll over hvert eneste trinn – fra design, 
produktutvikling og montering til leveranse til sluttkunden. Resultatet er ekstra høy kvali-
tet. Det er vår standard.

ENVIRONMENT – Minimal miljøpåvirkning
Vi holder et våkent øye med hvordan vår virksomhet påvirker miljøet. Alt vi produserer, er 
gjenvinnbart, og i enkelte tilfeller også biologisk nedbrytbart. Resultatet er minimal påvirk-
ning på kloden.

VÅR FILOSOFI OM ERGONOMI
Hos RH Stolen har vi en egen 
filosofi om ergonomi. Den bygger 
på kunnskapen om hvor viktig det 
er med rett kroppsholdning og 
bevegelse i sittemønsteret. Det 
gir bedre pust og blodsirkulasjon, 
mens bevegelse stimulerer 
musklene. Denne filosofien har 
vi overført til RH Activ. Det gjør at 
kroppen får rikelig med variasjon 
og avlastning også når du beveger 
deg. Alt dette gjør at du orker mer 
og kan konsentrere deg bedre, noe 
som igjen gjør at du yter bedre.



Ryggen fås i to størrelser. Den avsmalnende 
formen gjør at du kan bevege armene fritt, 
mens korsryggstøtten gir god støtte for hele 
ryggen, hele dagen.

Armlener er tilleggsutstyr, men anbe-
fales sterkt fordi de avlaster skuldrene. 
Armlenene finnes i to varianter. Begge er 
regulerbare i høyden og bredden, mens 
den ene kan justeres i dybden og den 
andre kan dreies 360 grader. 

Setet er fylt med kaldskum som former seg 
etter kroppen, og setehellingen reduserer 
trykket på undersiden av lårene, noe som 
letter blodsirkulasjonen. Setedybden kan 
justeres enkelt med spaken på høyre side. 
Modell RH Activ 200 og 220 kan utstyres med 
en 30 mm tykkere pute som passer godt for 
eksempel for kassastoler.

Både sete- og ryggpute er enkle å skifte ut. 
Dette er hygienisk, men også bra for miljøet 
fordi du slipper å bytte ut hele stolen når pu-
tene blir slitt. Eller kanskje du bare vil bytte 
dem innimellom av estetiske årsaker?



FULLSTENDIG FLEKSIBEL 
RH Activ er med sine mange modeller, valgmuligheter og tilleggsut-
styr vår mest fleksible stolserie. Vi hjelper deg selvsagt med å sette 
sammen et stolprogram som er spesielt tilpasset arbeidsplassene og 
arbeidsoppgavene i din bedrift.

UTSKIFTBARE PUTER
RH Activ er laget for å bli brukt både mye og lenge. For at du skal 
slippe å skifte ut stolen bare fordi rygg- og seteputen er slitt, er putene 
lette å bytte ut. Bra for økonomien og bra for miljøet.

EN MILJØSMART STOL
Vi har som mål at alle våre stoler skal være like skånsomme for miljøet 
som de er for kroppen. Derfor er RH Activ gjenvinnbar, og mange av 
komponentene i stolen er produsert av gjenvunnet materiale. Vi legger 
også stor vekt på energiforbruket i selve produksjonen.
 

RH ACTIV ESD
En modell som er utviklet spesielt for miljøer med elektrostatisk avle-
dende innredning, såkalt ESD. Godkjent i henhold til IEC 61340.

RH ACTIV CLEANROOM
For elektronikk- og legemiddelindustrien, medisinske laboratorier og 
lignende arbeidsmiljøer med ekstremt høye krav til ren luft, tilbyr RH 
stoler som tilfredsstiller kravene i den internasjonale standarden ISO 
14644-1. 

EPD (ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION)
Vi har lenge brukt miljøvaredeklarasjoner for våre produkter og vi er 
den første stolprodusenten som oppnår denne internasjonale sertifi-
seringen. Miljødeklarasjonen redegjør for materialinnholdet i et pro-
dukt, og hvor stor belastning det har vært på miljøet å fremstille pro-
duktet. EPD innebærer også at alle våre underleverandører kartlegges 
på samme vis, slik at produktets totale miljøpåvirkning fremkommer i 
miljødeklarasjonen.

10 ÅRS GARANTI
Vi bygger stoler som tåler mye og varer lenge. Før en stol forlater fa-
brikken, går den gjennom en rekke tøffe tester og kontroller. Det gjør 
at vi kan tilby hele 10 års garanti, slik at du kan være fullstendig trygg 
på kjøpet

GREENGUARD
RH Activ er testet og sertifisert i henhold til GREENGUARDs sertifise-
ringsprogram. Sertifiseringsprogrammet garanterer at produkter som 
er beregnet for bruk på kontorer og i andre innendørsmiljøer, oppfyller 
strenge kjemiske utslippsgrenser for å bidra til et godt inneklima.



RH Activ. Et fleksibelt 
program for hvem som 
helst, hvor som helst.

RH ACTIV 202
Activ 202 har en kombinasjon av stort sete, melloms-
tor, skålformet rygg og god korsryggstøtte. Den av-
smalnede ryggen gir bedre bevegelsesfrihet. Stolen 
er i standardutførelse utstyrt med fotkryss i svart po-
lyamid samt hjul for myke gulv. Fås i ESD-utførelse. 

RH ACTIV 222
RH Activ 222 har stort sete og en større rygg med 
markert korsryggstøtte. Ryggen er avsmalnet og 
gir dermed bedre bevegelsesfrihet. Stolen er i stan-
dardutførelse utstyrt med fotkryss i svart polyamid 
samt hjul for myke gulv. Fås i ESD-utførelse.

RH ACTIV 200
RH Activ 200 har et mellomstort sete med sterkt 
skrånende forkant, og en liten skålformet rygg som gir 
god korsryggstøtte. Stolen er i standardutførelse utstyrt 
med fotkryss i svart polyamid samt hjul for myke gulv. 
Fås i ESD-, Cleanroom- og Cashier-utførelse. 

RH ACTIV 220
Også RH Activ 220 har et mellomstort sete, men har en 
større skålformet rygg med markert korsryggstøtte. Ryg-
gen er avsmalnet og gir dermed bedre bevegelsesfrihet. 
Stolen er i standardutførelse utstyrt med fotkryss i svart 
polyamid samt hjul for myke gulv. Fås i Cleanroom- og 
ESD-utførelse. 
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RH ACTIV 
For fleksibilitetens skyld har RH Activ et rikholdig utvalg av tilleggsutstyr. 
Og selvsagt kan du kjøpe stolen i basisutførelse for deretter å komplettere 
den med tilleggsutstyr etter ønske. 

Tilleggs-
utstyr

1
2
3
4
5
6

Utskiftbar pute
Forsterket forkant på rygg og sete 
Armlene 8E (høyde, dybde, bredde), grått eller svart
Armlene 8S (høyde, bredde, dreibart), grått eller svart
Fotkryss 5N, forkrommet stål
Fotkryss 5F, blankpolert aluminium

Fotkryss 5F, svartlakkert aluminium
Fotkryss 5F, grålakkert aluminium med fotring 6F
Fotstøtte 6C
Glider 7K 
Hjul 7G låses automatisk ved belastning
Hjul for harde gulv

7
8
9

10
11
12

Gasslift for forskjellige høyder 
E, ca. 605-855 mm*
D, ca. 515-855 mm
A, ca. 442-578 mm
B, ca. 397-527 mm
4 FL, ca. 375-465 mm
* Se vår prisliste for mulige kombinasjoner.
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Produktenes utforming og spesifikasjoner videreutvikles fortløpende, og angivelsene ovenfor må ikke oppfattes som endelige.

STOLMODELL  ACTIV 200  ACTIV 220 ACTIV 202 ACTIV 222

Sittedybde 390-445 mm 390-445 mm 420-475 mm 420-475 mm

Dybde på sitteputen 430 mm 430 mm 460 mm 460 mm

Bredde på sitteputen 440 mm 440 mm 460 mm 460 mm

Sittehøyde 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm

Vinkling på sitteputen +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

Korsryggstøttens høyde over sitteputen 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

Ryggstøttens høyde 295 mm 430 mm 295 mm 430 mm

Ryggstøttens bredde 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Maks. vinkling rygg 23° 23° 23° 23°

Armlenets høyde over sitteputen 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

Fri avstand mellom armlenene 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm

Kryssets diameter 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

RH Activ 220
Alle mål i mm

RH Activ 200
Alle mål i mm

RH Activ 202
Alle mål i mm

RH Activ 222
Alle mål i mm

VÅRT MILJØ- OG KVALITETSARBEID
Alle stoler fra RH er gjenvinnbare. Hvor 
mange stolprodusenter kan tilby det? 
RH Stolen er selvfølgelig miljøsertifisert 
i henhold til ISO-14001. Dessuten er vi 
kvalitetssertifisert i henhold til ISO-9001.



Scandinavian Business Seating AS 
Fridtjof Nansens vei 12 
P.O.Box 5055 Majorstuen 
NO-0301 Oslo, Norway 
Tlf: +47 22 59 59 00 
Fax: +47 22 59 59 59 
info-no@sbseating.com 
www.rhstolen.no 
www.sbseating.com

Scandinavian Business Seating eier varemerkene HÅG, RH og RBM og er 
skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sittemøbler til 
private og offentlige kontormiljøer. Alle de ansatte gjør en felles innsats  
for å realisere selskapets visjon, å gjøre verden til et bedre sted å sitte.

Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produksjons- 
enheter på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Selskapet har i tillegg  
salgsselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia,  
Frankrike, Singapore, Sveits og Kina.


