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Ergonomi
•  Ekstra tykke og ergonomisk formede sæde- og rygpuder. Sædet er   
 11 cm tykt med sædedybdejustering (standard for Exclusive model).   
 Med sædedybdejusteringen kan stolen nemt justeres, så den   
 passer til mange brugere i forskellige højder
• Ergonomisk formet ryglæn med stor hældningsvinkel
• Justerbar lændestøtte, betjenes nemt på siden af   ryglænet
•  Nem og enkel at tilpasse til individuelle behov. Let, tilgængelig og   
 enkel justering på begge sider af stolen
•  Vippemekanisme for dynamisk siddestilling. Stolens sæde følger din   
 siddeposition. Specialudviklet til 24/7 arbejdspladser
•  Bredt udvalg af tilvalg, der passer til specielle behov og tilpasning af  
 stolen
•  Forskellige muligheder for justerbare armlæn med flere    
 funktionaliteter (højde, dybde og vinkel)
•  Komfortabel og støttende justerbar nakkestøtte er tilvalg (anbefales)
•  Særlige ekstra tilvalg såsom: Jakkebøjle, hygiejnetilbehør,    
 beskyttelsescovers og våbenudskæring (giver ekstra plads og   
 siddekomfort for personale, der bærer våben, nøgler, håndjern mv.)

Kvalitet
• 3 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:
• ISO 9001
• ISO 14001

RH Secur24 er certificeret i henhold til:
• EN 1335
• BS 5459-2
• GS

Miljø
• LGA pollutant testet (miljømærke-emission og skadelige stoffer) 

Brand klassificering
Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021–1&2 (cigaret og 
tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan 
leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderlig-
ere information.

Vedligeholdelse
Støvsug stolen med en møbelbørste eller tør den af med en ren, hvid 
klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne 
nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. 
Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller 
vedligeholdelse af stolen.

 

En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele 
arbejdsdagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af 

og bevæge dig. RH 24/7 stole yder ubetinget støtte 24 timer, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

RH Secur24 er ekstremt robust, komfortabel og udviklet til 24/7 brug i kontrolcentre og til 
observationsarbejde. RH Secur24 yder maksimal støtte

og siddekomfort til langvarigt koncentreret arbejde.

Kontrolrum
eller 24/7 brug



MÅL   

Siddedybde med justering   375-515 mm (tilvalg) 375-515 mm

Sædets dybde   436 mm 436 mm

Sædets bredde  410  mm 410 mm

Siddehøjde - standard gaspatron    400-520 mm 400-520 mm

Vinklingsmulighed sæde  +4,8° / - 13,9° +4,8° / - 13,9°

Lændestøttehøjde over sæde   150-300 mm 150-300 mm

Ryglænets højde   829 mm 829 mm 

Ryglænets bredde   481 mm 481 mm

Vinklingsmulighed ryg 18,4° 18,4°

Armlænets højde over sæde   247 mm (8F) 247 mm (8F)

Friafstand mellem armlæn  485 mm (8F) 485 mm (8F)

Fodkrydsets diameter   710 mm 710 mm

Vægt 37,6 kg 37,6 kg

TILVALG   GASPATRON - SIDDEHØJDE 

For andre tilvalg se RH´s vejledende prisliste 
RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige 
Dimensioner henviser til EN 1355-1:200

For yderligere information se: dk.flokk.com/rh eller vores prisliste 

Nakkestøtte:

Nakkestøtte Exclusive:

Armlæn 8SC:

Armlæn 8SC XL:

Armlæn 8F:

Armlæn 8H:

Jakkebøjle:

ON-4S  400-530 mm (Standard)

ON-4FZ 440-590 mm

ON-4FH  490-640 mm

RH SECUR24 BASIC RH SECUR24 Exclusive

Højde og vinkel justerbar 

Højde, vinkel og dybde justerbar

Højde, vinkel og dybde justerbar

XL top. Højde, dybde, bredde og vinkel justerbar

Flip og justerbar i vinkel

Flip og justerbar i højde og vinkel

Sortlakeret

Våbenudskæring i rygpude

Fremadrettet vægtindstilling (+7 cm) 

Hylsterbeskyttelse, ekstra polstring i læder eller tekstil  

Beskyttelsesbetræk til nakkestøtte, ryg eller sædehynde

Hygiejniske dække

Fodkryds i poleret eller sort aluminium

Hjul til hårde eller bløde underlag


