
  
 

Multidynamisch mechanisme: Het 2PP™ kantelmechanisme  

RH Logic beschikt over een 2PP™ kantelmechanisme waarbij zitting en rugleuning in een vaste (te verstellen) hoek ten opzichte van 
elkaar bewegen. 2PP™verwijst naar de twee scharnierpunten in ons lichaam: de heupen en de knieën. Bij  RH Logic   vallen deze 
twee scharnierpunten van de stoel perfect samen met de scharnierpunten van uw lichaam. Na het kiezen van de meest 
comfortabele rughoek stimuleert het 2PP mechanisme de gebruiker onbewust om vanuit de heupen en voeten in beweging te 
komen. Beweging vanuit de voeten is niet alleen de meest natuurlijke en comfortabele manier van bewegen maar zorgt bovendien 
voor een significant betere bloedcirculatie. Een betere bloedcirculatie reduceert de kans op fysieke klachten en houdt de gebruiker 
langer fit, vitaal en gezond. 

De gebruiker ervaart ondersteuning in iedere houding bij alle verschillende werktaken en regisseert zijn eigen bewegingsritme. Door 
de juiste zithouding, met behoud van natuurlijke S-curve en perfecte drukverdeling op de wervelkolom,  wordt fysieke overbelasting 
voorkomen, terwijl de anatomisch vormgegeven kussens een comfortabele zitbeleving garanderen. De stoel volgt soepel 
voorovergeleunde, actieve werkhoudingen en leunt comfortabel mee achterover.  

Het RH kantelmechanisme kan in iedere stand  traploos  worden vastgezet. Bij gebruik in de losse stand kan de tegendruk tot de 
gram nauwkeurig worden ingesteld, zodat het bewegingsmechanisme zonder enige vorm van frictie voor iedere gebruiker instelbaar 
is Dit maakt RH Logic bij uitstek geschikt voor zowel preventieve als curatieve doeleinden..   

 
 
Comfort en ondersteuning  
RH Logic is uniek in zijn soort als het gaat om  polstering van de zit-en rugkussens. De zitting is zo vormgegeven 
dat de anatomische vormen van de gebruiker naadloos passen op de zitting.  De gewelfde zitting is op de plaats 
van de zitbenen van de gebruiker, volledig vlak. Hierdoor heeft de RH Logic een unieke gelijkmatige  drukverdeling. 
Hetzelfde geldt voor de rugleuning die in de lende en aan de bovenzijde zo anatomisch voorgevormd is dat deze de 
natuurlijke S-curve van de wervelkolom stimuleert en naadloos op aansluit. Dankzij de verstelbare rughoek kiest 
iedere gebruiker de voor hem of haar meest comfortabele en uitgebalanceerde uitgangspositie.   Mede daardoor is 
de ondersteuning van de  RH Logic stoel  ongekend comfortabel.   

 Simulatie drukverdeling op RH Logic zitting 

 

Functioneel Design  - form follows function  
De beleving van de bureaustoel wordt mede bepaald door het functioneel ontwerp; RH Logic is tot in de kleinste details zorgvuldig 
afgewerkt en kent nergens scherpe hoeken of randen. De vorm van RH Logic is klassiek en tjjdloos, met een robuust uiterlijk dat 
kwaliteit, vertrouwen en veiligheid uitstraalt. Form follows function, wil zeggen dat in de ontwerpfase van de RH Logic  geen 
concessies aan de functionaliteit, kwaliteit en dynamische ergonomie zijn  gedaan. Het resultaat is een mooi product dat goed werkt, 
goed is voor de mensen die er mee moeten werken en zo lang mogelijk mee gaat. 
 

BedieningsgemakHet aantal bedieningsknoppen van de RH Logic is tot een minimum beperkt. De knoppen zijn 
intuïtief vormgegeven en  geplaatst, zodat instellen gemakkelijk en simpel is.  De bedieningsknoppen van de stoel zijn 
voorzien van pictogrammen die de functie van de betreffende knop / hendel aangeven. Belangrijk om te vermelden is 
het feit dat de belangrijkste knoppen   aan de zitting zijn gemonteerd  en niet zoals bij veel stoelen het geval is, onder 
de zitting. Hierdoor ziet de gebruiker in een oogopslag welke knop hij nodig heeft en wat er gebeurt als deze knop 
wordt gebruikt.   

 
  
 
Modulaire opbouw  

- RH Logic is modulair van opbouw en bestaat standaard uit vier modellen die zich onderscheiden in de hoogte van de 
rugleuning en dikte van de kussens. 

- RH Logic kent een onderlinge uitwisselbaarheid van rugleuningen en zitkussens met de RH Extend serie. Hiermee biedt 
RH Logic u  6 rugleuning- en 4 zittingvarianten die van elkaar verschillen in hoogte, breedte en dikte van de kussens.  

- Bovendien is als optie een  lucht lendepompsteun beschikbaar.  
- Een verstelbare neksteun behoort eveneens tot de standaard opties.  
- De XL zitting (40 mm langer en 20 mm breder) biedt de gebruikers die daar door hun lengte en/of gewicht behoefte aan 

hebben een extra grote zitting. 
- De coccyx zitting is een zitting met een stuituitsparing 



- De zit- en rugkussens kunnen gemakkelijk en zonder gebruik van gereedschap worden verwisseld en zodoende worden 
aangepast  aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Dit maakt RH Logic tot een maatkostuum.   Er zijn twee 
varianten 4D armleggers met een extra brede, lange of zachte armleggerpad waarmee een extra hoge of juiste lage 
stand t.o.v. de maatvoering van de NPR 1813/2009 kan worden bereikt. 

 

Wisselen stoffering 
De zitting en rugleuning zijn zonder gebruik van gereedschap uitwisselbaar en zeer eenvoudig te vervangen of  te herstofferen cq de 
vulling te vervangen. Een groot  facilitair voordeel is dat de standaard zitting en rugleuning zodoende gemakkelijk door een andere 
gewenste (bijvoorbeeld XL)  uitvoering kunnen worden vervangen zonder dat hiervoor een  nieuwe stoel hoeft te worden 
aangeschaft.  

 
Kwaliteit  
Anders dan andere marktpartijen gedoogt SBSeating op het gebied van kostenbesparing geen kwaliteitscompromissen. Wij leveren 
uitsluitend de beste kwaliteit zitoplossingen met een garantie van 10 jaar. Tussentijdse controles op grondstoffen en halffabricaten 
vinden dagelijks volgens strikte procedures plaats volgens het principe van de Demming-cirkel (Plan, Do, Check, Act). SBSeating’s 
kwaliteitssysteem is gecertificeerd onder ISO 9001. Er wordt voortdurend gewerkt aan een unieke identiteit die zich onderscheidt van 
andere aanbieders door beter te willen zijn, 'different and better'. 

 
• Bij normaal gebruik van ca. 8 uur per dag bieden wij u 10 jaar garantie op al onze producten, inclusief de bekleding. Dat 

wil zeggen dat u  zich gedurende 10 jaar verzekerd weet van zorgeloos zitplezier!  Normale slijtage van de stoel en 
stoffering is redelijkerwijs te verwachten en valt niet onder de garantie, evenals abnormaal en oneigenlijk gebruik van de 
stoel. De garantie veronderstelt dat er regelmatig schoonmaak en onderhoud plaats vindt.  In geval van garantie wordt de 
stoel kosteloos gerepareerd volgens de hierboven beschreven wijze van serviceverlening.  

• Onze producten voldoen aan de strengste Nederlandse, Europese en Amerikaanse richtlijnen, zoals EN 1335, NPR 1813. 
• HÅG legt zich toe op voortdurende verbeteringen in alle fasen van de bedrijfsvoering 
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