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Tien jaar geleden is de RH Logic ontworpen en verfijnt tot de stoel die we vandaag kennen. 
De reis begon tien jaar geleden met een krachtige visie: Het ontwerpen van een stevige 
werkstoel waarin de gebruiker de hele werkdag actief het werk kan verrichten. In de huidige 
samenleving waarin we steeds minder bewegen is dit een passende visie geweest die een 
oplossing biedt voor het huidige probleem. Al tien jaar lang zorgt RH Logic voor een actiev-
ere werkdag en kijken we uit naar de voortzetting van deze reis.

Functioneel design

RH Logic zit vol met ergonomische kenmerken waarbij alle onderdelen van de 
stoel zijn geoptimaliseerd om u de best mogelijke zitoplossing te bieden. De 
zitfilosofie van RH is gebaseerd op actief – bewegend – zitten en het geven van 
optimale ondersteuning in iedere zithouding. RH Logic zorgt altijd voor een 
rechtopzittende houding wat resulteert in meer zuurstofopname en zorgt voor 
een betere concentratie. RH Logic’s ergonomisch ontwerp komt uit in de hogere 
klasse. RH Logic - Anatomisch, innovatief en zorgt voor functionele prestaties.

Met RH Logic stelden we ons als doel een werkstoel te maken die iedereen 
een persoonlijke zitervaring geeft. Een zitoplossing voor ambitieuze mensen 
met lange werktijden, evenals een voortzetting van de beroemde dynamische 
ergonomiefilosofie van RH. Een stoel die aanvoelt als uw persoonlijke troon, een 
maatpak die volledig aansluit op uw lichaam en iedere beweging stimuleert en 
ondersteund, gedurende de hele werkdag. Tergelijkertijd is dit icoon eenvoudig 
aan te passen voor meerdere gebruikers.

Ergonomie

RH LOGIC - GEMAAKT 
VOORUITERSTE PRICISIE 
EN TOPPRESTATIES
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RH LOGIC - GEMAAKT 
VOORUITERSTE PRICISIE 
EN TOPPRESTATIES

HET IS ONZE VISIE OM STOELEN 
TE PRODUCEREN DIE NET ZO 
GOED PRESTEREN ALS DE 
GEBRUIKER DIE ERIN ZIT.

RH Logic 400 Elegance
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75%

33%

70%

50%

Ervaart verbeterde
technieken van
zitoplossingen.

Verminderd de
spanning in de
onderrug

De stoel heeft een
positieve invloed op
de hele werksituatie.

Verminderd de spanning 
in de nek en schouders (al 
zichtbaar na enkele weken).

RH LOGIC - 
ONDERZOEK

RH Logic is één van de weinigen die onderdeel hebben uitgemaakt
van een grootschalig gezondheidsonderzoek*. De resultaten zijn
verbluffend. In het onderzoek zijn de bureaustoelen (geen RH
stoelen) van de 48 werknemers in Göteborg omgewisseld met de
RH Logic 400 stoelen. Met trots kijken we terug op de resultaten,
waaruit blijkt dat zowel de gezondheid als de prestaties verbeterd
zijn tijdens de intensieve bureauwerkzaamheden op RH Logic. De
resultaten tonen ook aan dat het binnen 5 weken nek-. rug- en
schouderklachten verminderen.

PRESTATIE

GEZONDHEID

* Scan de QR code
voorde resultate van
het volledige
onderzoek.
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RH Logic 400  
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FUNCTIONALITEIT

De neksteun
Optioneel. Ondersteunt de nek waardoor het heel lichaam ontlast 
wordt. De neksteun is verstelbaar in zowel diepte als hoogte.

De rugleuning
Kies tussen een hoge of lage rugleuning. De anatomisch 
gevormde rugleuning en het Tvedt-kussen stimuleren uw 
bloedcirculatie en helpen u om uw lichaam vrij te bewegen. Daarbij 
zorgen deze functionaliteiten voor een open en rechte zithouding 
voor een betere ademhaling en verebeterde zuurstofopname.

De hoek van de rugleuning
Kan afzonderlijk ingesteld worden waardoor de stoel beter aan uw 
individuele behoeften aangepast kan worden. Dit biedt u hoger 
comfort en verbeterde steun.

De lendesteun
De pomp vult een lendekussen met lucht wat voor extra steun in 
de onderrug zorgt.

De armleuningen
U heeft keuze uit twee armleuningvarianten. Beide zijn verstelbaar 
in hoogte en breedte, één variant is ook verstelbaar in diepte en 
de andere varient kunt u 360 graden draaien.

De zitting
Kan als optie uitgerust worden met een extra laag wol wat voor 
een verbeterde ventilatie zorgt. Hierdoor is het kussen 2 a 3 
graden koeler dan andere kussens. De hellende voorkant van 
de stoel verminderd de druk op de onderkant van de dijen wat 
resulteert in een verbetering van uw bloedcirculatie.

Zitting, hoogte en diepte
Kan snel en eenvoudig ingesteld worden. De hendels zijn 
gemakkelijk bereikbaar, ook wanneer u zit. De juiste hoogte 
verbetert uw bloedcirculatie in de benen terwijl de juiste 
zittinghoek voor een beter drukverdeling en ondersteuning zorgt.

Het kantelmechanisme
Werkt soepel en is traploos verstelbaar. De kantelfunctie kan in 
elke gewenste positie vergrendeld worden waarbij de stoel elke 
beweging volgt en ondersteunt.

Tegendruk van het kantelmechanisme
Een eenvoudige instelling die rekening houdt met het 
lichaamsgewicht en de lengte en u volledig in balans brengt. 
De stoel volgt en ondersteunt uw bewegingen, zonder dat het 
spierkracht vereist om de stoel in een nieuwe positie te plaatsen.

De stervoet
Verhoogte stervoet met gebogen poten om de voeten stevig op 
de vloer te laten plaats nemen.

Wielen
Leverbaar in 2 varianten, kies uit wielen voor harde of zacht 
vloeren.
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RH Logic 400 and RH Logic 300 Elegance
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Ons huidige verbruik van grondstoffen groeit net zo explosief als de bevolking. Grondstoffen 
zullen met de tijd verdwijnen waardoor we ons bewust moeten zijn van een andere aanpak. 
Een milieuvriendelijke aanpak waarbij we onze ecologische voetafdruk minimaliseren. Onze 
duurzame aanpak heeft geresulteerd in de ontvangs van de Nordic Ecolabel voor RH Logic. 
Dit betekent dat u met een zuiver milieugeweten in de RH Logic kunt plaatsnemen.

Cradle to cradle RH Logic is gecertificeerd en in overeenstemming met het Nordic Ecolabel.
Elke onderdeel van RH Logic kan gerecycled worden. Bovendien is de 
stoel vervaardigd uit materialen die vrij zijn van giftige stoffen. De minimale 
hoeveelheid aan materialen die gebruikt worden om de stoel te produceren 
en de lange houdbaarheid van de stoel dragen bij aan minder transport en 
verpakking. Samengevet: RH Logic is een stoel met een gezond milieu geweten.

CREËER MEER MET MINDER 

CERTIFICATEN
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• NPR 1813:2004, A1

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• Nordic Swan Label

• GREENGUARD
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RH Logic 400 Elegans  
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PRESTATIEVERBETERING MET  
RH LOGIC ALS COLLEGA

Na tien jaar werkervaring is gebleken dat we het kantoorlandschap voor vele mensen hebben 
verbeterd. Eén van onze ambassadeurs is Tom Kvitseidsjord, Brand Manager bij DNB ASA. 
Tom heeft de afgelopen 8 jaar intensief gebruik gemaakt van RH Logic. Tom heeft, zals velen 
van ons, een zittende kantoorbaan waar stress en lange werkdagen onderdeel zijn van het 
werk. Voor Tom is het dus noodzakelijk om fit en geconcentreerd te blijven tijdens de lange 
werkdagen. Hiervoor is een zitoplossing nodig die de gebruiker eraan herinnert in beweging 
te blijven en ondersteuning biedt waar nodig zodat korte perioden van inactiviteit hem niet 
vertragen maar juist helpen zijn prestaties te verbeteren.

Op maat gemaakt

De aanschaf van RH Logic is voor elk bedrijf een investering op lange termijn. 
RH Logic voorkomt ergonomische klachten en resulteert in vermindering van 
het ziekteverzuim. Vermindering in kosten voor zowel werknemer als werkgever. 
De stoel heeft een garantie van 10 jaar, maar gaat gemiddeld meer dan 16 jaar 
mee. Een veilige en verantwoorde investering en een besparing voor zowel uw 
portomonee als het milieu.

RH Logic is een stoel waar u gemakkelijk vertrouwd mee raakt. Bij RH bieden we 
u een training aan, gegeven door onze medewerkers met jarenlange ervaring. 
Zij kennen de fijne kneepjes van elk onderdeel om het maximale potentieel 
zowel uit u als gebruiker als uit de stoel te halen. Mensen hebben behoefte aan 
afwisseling en de mogelijkheid om elk detail in te kunnens stellen. De variatie 
van de zitdiepte, het kantelingmechanisme, en de lendesteun bieden dit. Losse 
onderdelen kunnen worden vervangen, zowel om hygiënische als esthetische 

Investering
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Tom Kvitseidsjord
Brand Manager DNB ASA 

HET MEEST VERRASSENDE EFFECT IS 
HET FEIT DAT IK VEEL MEER ENERGIE 
OVER HEB NA EEN LANGE WERKDAG
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Beweging

Ergonomie filosofie

Bloedcirculatie

Ademhaling

FUNCTIONEEL
SCANDINAVISCH
DESIGN

Uit onderzoek is gebleken dat we stoelen nodg hebben
waarin we een rechtopzittende houding aannemen en
beweging stimuleren. De functionele toevoegingen
verlichten uw nek- en schouderspieren en stimuleren
beweging en variatie. Beweging vanuit uw benen zorgt voor
meer variatie, prestatie en geeft u extra energie.

Bij RH hebben we een eigen filosofie over ergonomie. Ons
2PP™ filosofie gaat ervan uit dat ons lichaam beweging en
variatie nodig heeft in combinatie met een rechtop zittende
houding, zodat er voldoende zuurstof in het bloed komt.
RH Logic ondersteunt dit 2PP™ principe dat garandeerd
dat uw lichaam de vereiste variatie en steun krijgt.

RH Logic kunt u zo aanpassen dat deze volledig aanlsuit op 
uw lichaam. Om de meest optimale conditie van uw
bloedsomloop te genereren kunt u de zitdiepte, kanteling en
de hoogte aanpassen voor maximale ondersteuning en
verlichting van uw lichaam. De hellende voorkant van de
zitting verminderd de druk op de onderkant van uw dijen en
stimuleert de verbetering van de bloedcirculatie in uw benen.

Rechtop zitten tijdens het werken zorgt ervoor dat u beter
kunt ademen en voedt uw bloed met extra zuurstof. Het
”Tvedt-kussen”duwt uw schouderbladen naar achteren, het
opent uw borst en zorgt voor een betere ademhaling, een
betere concentratie en tot slot voor betere prestaties. Fitte
mensen presteren immers beter!
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RH Logic 400  
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Opties De RH Logic collectie biedt u een royaal assortiment aan extra’s en
accessoires. Uiteraard kunt u de basisuitvoering bestellen en accesoires
toevoegen wanneer u deze nodig heeft.

 1  Neksteun

 2  Kledinghanger

 3  Armlegger 8E, In diepte
  verstelbaar in grijs of zwart.  
  Ook beschikbaar in in XL

 4  Armlegger 8S, draaibaar in grijs  
  of zwart. Ook beschikbaar in XL

 5  Armlegger 8E, zwart/ESD,  
  in diepte verstelbaar

 6  Vervangbare kussen

 7  XL- zitting

 8  Decoratieve stiksels

 9  Wielen voor harde vloeren

 10  Stervoet 5X, gepolijst aluminium

 11  Stervoet 5X, zwartgelakt aluminium

 12  Stervoet 5X, grijsgelakt aluminium
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Verschillende modellen voor verschillende gebruikers

RH LOGIC 300 (LOW BACK)

RH LOGIC 300 COMFORT

RH LOGIC 400 (HIGH BACK)

RH LOGIC 400 ELEGANCE

RH LOGIC 400 ELITE

RH Logic 300 (standaard uitvoering) is
uitgerust met wielen voor zachte vloeren
en een grijsgelakte stervoet. Lendesteun
is optioneel verkrijgbaar.

RH Logic 300 Comfort (standaard
uitvoering) is uitgerust met extra
vulling en een verbeterde ventilatie,
wielen voor zachte vloeren en een
grijsgelakte aluminium stervoet.

RH Logic 400 (standaard uitvoering)
is uitgerust met een verstelbare
lendesteun, wielen voor zachte
vloeren en een grijsgelakte
aluminium stervoet.

RH Logic 400 Elegance (standaard uitvoer-
ing) is uitgerust met een verstelbare
lendesteun, wielen voor zachte
vloeren en een grijsgelakte
aluminium stervoet.

RH Logic 400 Elite (standaard uitvoering) is
uitgerust met lendesteun, wielen voor
zachte vloeren, grafiet aluminium stervoet
en 20mm extra schuim in de zitting en
rugleuning. Deze uitvoering is geschikt
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