
RH Mereo



RH Mereo er både en ny arbeidsstol og et arbeidsverktøy. RH Mereo er utformet for å forbedre 
både din egen innsats og innsatsen på arbeidsplassen som helhet. Den lar seg enkelt tilpasse 
alle og enhver. Det gjør den til en personlig stol, men ikke på bekostning av helheten i kontor
landskapet. 2PP™dynamikken i RH Mereo gir deg en aktiv sittestilling. Noen enkle justeringer 
er alt som kreves. RH Mereo er et resultat av innovasjon, funksjonalitet, anvendelighet og 
design. Innvendig og utvendig. Finn din optimale sittestilling. Som varer hele dagen, hver 
eneste dag.RH Mereo



Aktiv sitting for alle og enhver. Finn din optimale sittestilling
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En sensasjonell  
arbeidsstol. Enkel å 
tilpasse

RH Mereo er ment å være et arbeidsverktøy som forbe
drer innsatsen til personer og virksomheter og bidrar 
til deres prestasjoner. Ikke så rent lite ambisiøst.  
RH Mereo lever opp til forventningene og har skapt en 
sensasjon i markedet for arbeidsstoler. Innovasjon og 
design fra alle vinkler, nye løsninger, intuitiv funksjona
litet og skandinavisk kvalitet. RH Mereo lar seg enkelt 
tilpasse dine individuelle behov. Noen enkle juste
ringer er alt som kreves. RH Mereo gir deg en aktiv 
sittestilling. 

DESIGNUTFORDRINGEN
Med RH Mereo tok vi sikte på å skape en arbeidsstol 
som gir alle en sitteopplevelse som føles individuelt 
tilpasset. En mulighet for ambisiøse personer med 
lange arbeidsdager til å nyte godt av RHs dynamiske 
ergonomi. En moderne stol som kan brukes av flere 
og flyttes ved behov i moderne, fleksible arbeidsmi-
ljøer. En anvendelig og nyttig stol som alle liker. Det 
er en glede å kunne si at vi har lyktes.

EN STOL FOR ALLE
Noen små justeringer er alt som kreves for å tilpasse 
RH Mereo til brukeren. Uansett størrelse og form. Én 
stol som passer til alle, og gir dem muligheten til å 
sitte aktivt mens de jobber. RH Mereo er testet etter 
internasjonale standarder og normer, med utmer-
kede resultater. Den er solid, enkel å oppgradere 
og slitesterk, og den vil bidra til å øke innsatsen på 
arbeidsplassen i mange år fremover. Med RH Mereo 
trenger du bare én stol.

SE OG KJENN 
Med RH Mereo følger form av funksjon. Alt  
tjener en hensikt og har et formål. Den er tvers  
igjennom presis, logisk og intuitiv. Innovasjon  
og design fra alle vinkler, nye løsninger og skandi-
navisk kvalitet. RH Mereo-stolen handler om å se og 
kjenne. Ergonomi og komfort virker innenfra og kan 
ses utenpå. Med det samme du setter deg i en RH 
Mereo, kjenner du hva den kan gjøre.

ENKEL Å TILPASSE 
2PP™-teknikken i en RH Mereo fører til aktiv sitting. 
Alt du trenger å gjøre, er å sette deg ned, tilpasse 
stolen til kroppen og nyte den jevne og friksjonsfrie 
bevegeligheten. Vinkelen på seteryggen, nakke-
støtten og armlenene justeres intuitivt. RH Mereo 
er et produkt av dynamisk ergonomi gjort enkel og 
tilgjengelig. Du vil enkelt finne en optimal sittestilling 
som varer hele dagen, hver eneste dag. 
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RH Mereo. Det handler om 
design som setter mennesket  
i sentrum 

RH har et mål, å bringe ergonomiske prinsipper tilbake til kontoret. I samar
beid med det verdenskjente designbyrået Veryday satte vi oss fore å skape en 
arbeidsstol som kunne ivareta behovene til både enkeltpersoner og arbeids
plassen som helhet. Dette omfattende og fruktbare samarbeidet resulterte i 
en sammensmeltning av funksjonell og visuell design og dynamisk ergonomi. 
Vi er stolte av å kunne presentere RH Mereo, en arbeidsstol og et arbeidsverk
tøy som hjelper deg og selskapet ditt med å nå målene.

VERYDAY
Med global rekkevidde, utbredte og 
prisbelønte designer, har Veryday brakt 
kvalitetsgjenstander og -opplevelser ut til 
folk verden over. De er overbevist om at 
brukersentrerte løsninger og oppriktige 
tilbakemeldinger fra brukerne kan føre til 
økt energi og en bedre hverdag. Veryday 
har et mål om å flytte grenser ved å utfor-
dre virksomheter til å tenke på produktene 
på en annen måte. Denne holdningen har 
også satt sitt preg på samarbeidet oss imel-
lom – utfordrende, nytenkende - ingenting 
overlatt til tilfeldighetene.

MÅLET ER NÅDD 
RH hadde et klart mål, å skape en  
arbeidsstol som kunne bringe ergonomiske 
prinsipper tilbake til kontoret. Uten å redu-
sere kravene til den visuelle designen.  
En stol som ville øke arbeidsinnsatsen og 
skape en sensasjon i markedet. Vi begynte 
med å se på brukernes arbeidsdag og 
forsøkte å sette oss inn i deres behov og 
ønsker. Veryday viste seg å være den riktige 
samarbeidsparter for å nå dette målet. 

DESIGNPROSESSEN 
RH Mereo er resultatet av et samarbeidsba-
sert og brukersentrert designprosjekt. Dets 
genetikk og estetikk ble dyrket og videre-
utviklet gjennom hele prosessen.  Stolen er 
en manifestasjon av kvalitetsmessig skandi-
navisk design, innovativ ergonomi, visuell 
kvalitet og miljøhensyn. RH Mereo 
er en komplett RH-stol der anvendelighet, 
eleganse og reell ytelse er smeltet sammen 
til ett. Et arbeidsverktøy som bidrar til  
virksomhetens resultater. 

"Ren RH, rendyrket 
ergonomi og  
RHverdier uten et 
eneste kompromiss."

Joakim Ahlström,  
industridesigner/partner 

ergonomidesign / Veryday

NAKKESTØTTE 
Slank og funksjonell nakkestøtte.  
Enkelt justerbar.

NESTE GENERASJON
Effektiv bruk av materialer, 
slitesterk og med lang 
levetid, EPD- og  
GREENGUARD-sertifisert.

ARMLENER 
Armlener som er enkle  
å ettermontere.

SETEMEKANISME
Friksjonsløs bevegelse fremover og 
bakover.

FOTKRYSS
Hevet fotkryss med buede ben som 
gjør at du kan ha føttene godt plas-
sert på gulvet.

SETERYGG
Tvedt-puten mellom skulderbladene 
stimulerer til bevegelse og fremmer 
en oppreist sittestilling.

KONTROLLER 
Brukervennlige intuitive 
former og plassering. 
Enkelt å tilpasse stolen 
individuelt.

FORMEN PÅ SETERYGGEN 
Høy og smal. Tydelig innsvinget 
med en buet rygg som gir god 
støtte til korsryggen. Den myke 
kurven støtter hele ryggen i en 
oppreist stilling, mens armer og 
skuldre kan beveges fritt.

FORMEN PÅ SETET
Framovervinklet sete 
reduserer belastningen 
på lårene og minimali-
serer knebevegelsen når 
setet vippes. Bakkanten 
er hevet for å innrette 
bekkenet i riktig posisjon.
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2PP™ er  
aktiv sitting

BEVEGELSE ER AVGJØRENDE
Bevegelse er bra. Det stimulerer muskulaturen  
og gir bedre konsentrasjon og utholdenhet. Spesielt 
når du jobber lange dager. Riktig sittestilling betyr 
alt. I en RH Mereo mangler du aldri bevegelse, 
snarere tvert imot. Mens du sitter tilsynelatende helt 
stille rett opp og ned, følger den kroppens naturlige 
bevegelser, ned til de aller minste. Stolen holder deg 
i aktivitet, gir full støtte og avlaster der det trengs.

DET SOM SKJER 
RH Mereo er skapt for å føye seg etter kroppen. 
Når du lener deg fremover og bakover, hindrer 
setets små vertikale bevegelser at lårene belastes. 
Stimulerer blodsirkulasjonen og reduserer spennin-
ger til et minimum. Du sitter hele tiden i en naturlig 
oppreist stilling med begge føttene godt plassert 
på gulvet. En Tvedt-pute gir deg et varsomt puff 
mellom skulderbladene. Det er en oppmuntring til 
å rette deg opp i ryggen. Seteryggen har en vinkel 
som gir støtte til hele ryggen. Det krever ikke annet 
enn noen enkle justeringer.

Moderne arbeidsplasser  
blir mer og mer bundet til skrive
bordet. Men for å holde ut lange 
arbeidsdager er det helt avgjøren
de å kunne bevege seg mens man 
sitter. RH har engasjert seg sterkt i 
ergonomisk dynamikk og aktiv sit
ting. Hver eneste RHstol er utstyrt 
med høyteknologiske finesser som 
sikrer at du alltid sitter riktig og 
beveger deg på den riktige måten. 
Den hjelper deg til å puste jevnt og 
stimulerer blodomløpet slik at du 
fylles med oksygen og ny energi. Vi 
kaller det 2PP™. I RH Mereo er dette 
forbedret til sitt ytterste.

DETTE ER 2PP™

2PP™ fokuserer på to artikuleringspunkter – dreiepunkter – i hofter og knær.  
I RH Mereo tilsvarer stolens to handlingspunkter dine egne dreiepunkter. Det 
hjelper kroppen med å beholde en oppreist stilling og den naturlige s-kurven 
i ryggsøylen. Samtidig åpner det for en variert og bevegelig sittestilling uten å 
påvirke grunnleggende innstillinger av sete, armlener og seteryggens høyde.

Når stolens bevegelsespunkter befinner seg ved knærne og hofteleddet, kan du 
sitte behagelig bakoverlent med føttene på gulvet og god støtte i korsryggen, 
uten å måtte justere høyden på setet eller seteryggen. Skaper ergonomisk  
dynamikk og gjør deg handlekraftig med oksygen og energi. Holder deg på 
topp. Hele dagen, hver eneste dag.
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Stolens høyde.

Åpne den dynamiske 
vippemekanismen.

Vinkelen på seteryggen.

Armlenets høyde.

Setedybden.

Vippemotstand. 

Høyden på seteryggen.

Nakkestøtte.

NOEN ENKLE JUSTERINGER ER ALT SOM KREVES  

FOR Å TILPASSE RH MEREO TIL KROPPEN DIN



14 15

Innovasjon fra enhver vinkel.  
RH Mereo på kloss hold I RH Mereo følger form av funksjon, alt tjener  

en hensikt og har et formål.

FRA 40 TIL 150 KG 
7 omdreininger er alt som skal til. Det er enkelt å tilpasse stolen til 
kroppen din, uansett størrelse og form. 

VIPPEMEKANISME
RH er avansert ergonomi på en enkel måte. Intuitive tilpasninger  
kombinert med 2PP™-dynamikk som reagerer på den minste  
bevegelse.

KLESHENGER
Brukervennlig og funksjonell design. Enkel å ettermontere.

SETERYGGENS HØYDE OG STØTTE FOR KORSRYGGEN
Utmerket støtte for hele ryggen i oppreist sittestilling.

NAKKESTØTTE
Intuitivt tilpasset nakkestøtte som støtter og avlaster.

KLESKROK
Unik for RH Mereo. Alt ekstrautstyr som er tilknyttet RH Mereo,  
er unikt og gjennomtenkt fra enhver innovativ og visuell vinkel.

KONTROLLER
Intuitiv og logisk design. Når du ser på kontrollene, forstår du hva 
de er til. Når du sitter i stolen, kan du kjenne hva de er til.

SKULPTERT SETE
RH Mereo er designet for å føye seg etter kroppen. Førsteklasses 
støtte, også for bekkenet. Du sitter i stolen, ikke på den.
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RH Mereo 220

Setedybde 470 mm 

Setebredde 480 mm

Setehøyde 400–510 mm 

Middels bredde for seterygg 470 mm

Middels høyde for seterygg 630 mm

Armlenets høyde over setet 200–300 mm
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Setedybde 470 mm 

Setebredde 480 mm

Setehøyde 400–510 mm 

Middels bredde for seterygg 450 mm

Middels høyde for seterygg 475 mm

Armlenets høyde over setet 200-300 mm

RH Mereo 200



Scandinavian Business Seating

Fridtjof Nansens vei 12 
Postboks 5055 Majorstuen 
0301 Oslo, Norge

Tlf.: +47 22 59 59 00 
E-post: info@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  
produksjonsenheter på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige.  
Scandinavian Business Seating har i tillegg salgsselskaper i  
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, 
Sveits og Singapore. 


