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RH Mereo er en elegant kontorstol, som giver en aktiv siddestilling, hvilket forbedrer 
dagligdagen for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed. Stolen 
repræsenterer innovation og design på alle fronter med en helt ny konstruktion, intuitive 
funktioner og skandinavisk kvalitet. RH Mereo kan nemt tilpasses til den enkelte bruger, men 
er også velegnet til miljøer, hvor flere personer bruger den samme stol. Stolen fremstår som 
en sensation på markedet for kontorstole, og den løfter både den enkelte medarbejders 
arbejdsindsats og arbejdspladsens æstetiske udtryk op på et helt nyt niveau.

Designudfordringen

Det kræver kun små justeringer at tilpasse RH Mereo til den enkelte bruger, 
uanset vedkommendes højde og kropsbygning. Én stol, der passer til alle 
og giver mulighed for en aktiv siddestilling under arbejdet. RH Mereo 
er blevet testet i henhold til internationale normer og standarder med 
fremragende resultater. Den robuste og slidstærke stol, som er nem at 
opgradere, løfter arbejdsindsatsen i mange år frem.

Den friktionsfri bevægelsesteknik i en RH Mereo-stol giver en aktiv 
siddestilling. Det eneste, du skal gøre, er at sætte dig ned, justere stolen, 
så den passer til din krop, og nyde den jævne og friktionsfri bevægelse. 
Vinklen på ryglænet, nakkestøtten og armlænene justeres automatisk og 
intuitivt. RH Mereo er et produkt af dynamisk ergonomi, som er gjort nem 
og tilgængelig. Det er nemt at finde en optimal siddeposition, som du kan 
holde til at sidde i hele dagen, hver dag.

Målet med RH Mereo var at skabe en kontorstol, som leverer en 
siddeoplevelse, der føles personlig, og samtidig giver ambitiøse 
medarbejdere med lange arbejdsdage mulighed for at nyde godt af RH's 
dynamiske ergonomi. En moderne kontorstol, der kan bruges af mere end 
én person, flyttes rundt og tilpasses til moderne, fleksible arbejdsmiljøer.

Én stol, der passer 
til alle

Nem at brugertilpasse 

EN SKANDINAVISK SENSATION  
– DESIGNET TIL DIG
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RH Mereo 220

EN SKANDINAVISK SENSATION  
– DESIGNET TIL DIG
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RH MEREO OG VERYDAY
NÅR FUNKTIONALITET  
MØDER DESIGN

RH's mål er at få de ergonomiske principper tilbage på kontoret. I samarbejde med det 
verdensberømte designbureau Veryday satte vi os det mål at skabe en stol, som kunne 
opfylde såvel arbejdspladsens som den enkelte medarbejders behov. Det omfattende 
og meget givende samarbejde resulterede i en fusion af funktionelt og visuelt design 
med dynamisk ergonomi. Vi er stolte over at kunne præsentere RH Mereo, et vigtigt 
arbejdsredskab, der samtidig skaber en fin arbejdsplads.

Veryday 

Designprocessen  

RH havde et klart mål om at skabe en kontorstol, som kunne få de ergonomiske 
principper tilbage på kontoret, uden at gå på kompromis med kravene til det 
visuelle design. En stol, som kunne øge arbejdsindsatsen og skabe en sensation 
på markedet. Sammen med Veryday begyndte vi at kigge på brugernes hverdag 
og forsøge at sætte os i deres sted. Denne indsigt var helt afgørende for 
udviklingen af RH Mereo.

Veryday er et prisvindende designbureau, som har udviklet produkter og 
oplevelser af høj kvalitet til mennesker over hele verden. De er overbevist om, 
at brugercentrerede løsninger og ærlig feedback fra brugere er afgørende, når 
de skal udvikle nye løsninger. Verydays mål er at flytte grænser ved at udfordre 
virksomheder til at tænke deres produkter på en anderledes måde. Resultatet 
blev RH Mereo, en stol, der forbedrer dit helbred og din arbejdsindsats, samtidig 
med at den er flot at se på.

RH Mereo er resultatet af et fælles, brugercentreret designprojekt. Stolens DNA 
og æstetik blev udviklet og forfinet gennem hele arbejdsprocessen. Den er en 
manifestation af skandinavisk designkvalitet, innovativ ergonomi, visuel kvalitet 
og miljøbevidsthed. RH Mereo er en komplet RH stol, hvor praktiske løsninger, 
elegance og effektivitet går op i en højere enhed. 

Mission
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RH Mereo 200, RH Mereo 220

VORES VISION VAR AT SKABE EN STOL, 
DER FUNGERER LIGE SÅ GODT SOM 
DEN PERSON, DER SIDDER I DEN
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Funktionalitet

Nakkestøtte
Et tilvalg, som vi anbefaler på det varmeste. Den yder støtte 
til nakken og aflaster dermed hele kroppen. Nakkestøtten kan 
nemt justeres både i dybden og i højden. 

Ryglæn
Vælg mellem højt eller lavt ryglæn. Ryglænet har en tydelig talje 
og en svungen ryg med markeret lændestøtte. Den bløde kurve 
støtter hele ryggen i opret stilling, hvilket giver arme og skuldre 
bevægelsesfrihed. Tvedts-puden mellem skulderbladene fremmer 
en åben kropsholdning, hvilket øger ilttilførslen til kroppen.

Ryglænsvinkel
Kan justeres separat efter behov, så du altid sidder komfortabelt 
og med god støtte.

Armlæn
Yder støtte til nakke og skuldre. Armlæn kan nemt eftermonteres. 
De kan justeres i højden, bredden og dybden samt drejes.

Sæde
Sædets afrundede forkant mindsker trykket mod bagsiden af 
lårene, hvilket øger blodcirkulationen. Det minimerer bevægelsen 
i knæene, når sædet vippes. Bagkanten er hævet, så bækkenet får 
den korrekte vinkel.

Sædehøjde og -dybde
Kan justeres med nogle få, enkle håndbevægelser. Brugervenlige 
greb med intuitive former og placering. Det er nemt at tilpasse 
stolen til dine behov.  Indstillingsgrebene er let tilgængelige, når 
du sidder ned. En korrekt sædehøjde forbedrer blodcirkulationen 
i benene. En korrekt sædedybde giver bedre aflastning og bedre 
støtte.

Vippemekanisme 
Har en jævn og friktionsfri bevægelse og kan låses i den ønskede 
position, så stolen følger alle dine bevægelser.

Vippemodstand
Det kræver blot 7 drej at gå fra 40 kg til 150 kg. Du kan nemt 
tilpasse stolen til din krop, uanset din højde og kropsbygning. 
Stolen kan indstilles, så den følger dine bevægelser, uden at du 
skal bruge muskelkraft til at skubbe stolen til nye stillinger.

Fodkryds
Hævet fodkryds med buede ben, så du kan holde fødderne stabilt 
placeret på gulvet.

Hjul
Fås i forskellige varianter til både hårde og bløde gulve.
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RH Mereo 220
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CERTIFICERINGER
• EN 1335

• NPR 1813

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• GREENGUARD

Alle dele af RH Mereo kan genbruges og genopstå som et nyt produkt. Komponenterne er 
lette at skille ad, hvilket gør det nemt at udskifte dele, og det bidrager til, at stolen holder 
længere. Det samme gælder hynden, som nemt kan klikkes af og på, hvilket er godt for både 
pengepungen og miljøet. Alle de materialer, vi anvender til RH Mereo, er fri for giftige stoffer 
og består af genbrugsmaterialer. Fordi vi bruger så få ressourcer til at fremstille stolen, og 
fordi den holder så længe, sparer vi på transport og emballage, hvilket gør RH Mereo til en 
stol med en ren miljøsamvittighed.

MILJØ 
VI SKABER MERE MED MINDRE
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RH Mereo 220 



10

EN AKTIV SIDDESTILLING GØR,  
AT DU FÅR LAVET MERE

Det moderne arbejdsliv kræver, at vi sidder stille i meget længere tid end tidligere, når vi 
arbejder. Hvis du skal kunne holde til en lang arbejdsdag, er det vigtigt, at du bevæger dig, 
mens du sidder. Korrekt bevægelse forbedrer vejrtrækningen og fremmer blodcirkulationen, 
hvilket giver dig mere ilt til kroppen og mere energi. RH har arbejdet meget med ergonomisk 
dynamik og aktive siddestillinger og har udviklet en enestående teknik inden for ergonomisk 
teknologi. Vi kalder den 2PP™, og det handler om at kende din krops naturlige bygning og 
optimere din siddeoplevelse, når du har behov for det.

Bevægelse 

RH Mereo er skabt til at tilpasse sig til kroppen. Når du læner dig frem og 
tilbage, sørger sædets små lodrette bevægelser for at forhindre belastning af 
lårene, fremme blodcirkulationen og reducere spændinger til et minimum. Stolen 
fremmer en naturlig opret stilling med begge fødder stabilt placeret på gulvet. 
En Tvedts-pude giver et blidt skub mellem skulderbladene, som hjælper dig 
med at rette dig op. Ryglænets vinkel betyder, at det støtter hele kroppen, og 
det kan justeres med nogle få, enkle bevægelser.

Bevægelse er godt for dig. Det stimulerer musklerne og forbedrer din 
koncentrationsevne og udholdenhed. Når du arbejder i mange timer, er det 
vigtigt at bevæge dig og have den rette siddestilling. Med en RH Mereo 
kommer du aldrig til at mangle bevægelse. Snarere tværtimod. Selv når det ser 
ud som om, du sidder helt stille i opret stilling, følger stolen kroppens naturlige 
bevægelser ned til den allermindste bevægelse. Stolen holder dig aktiv og yder 
fuld støtte og aflastning, der hvor du har brug for det.

Indvendigt

Navnet 2PPTM henviser til to bevægelsespunkter – eller pivotpunkter – i hofterne 
og knæene. I RH Mereo svarer stolens to bevægelsespunkter til dine egne 
bevægelsespunkter. Det hjælper kroppen med at bibeholde en opret stilling 
og bevare ryggens naturlige S-kurve. Samtidig sikrer den en varieret og aktiv 
siddestilling. Fordi stolens bevægelsespunkter er placeret i nærheden af knæ-  
og hofteleddene, kan du sidde behageligt tilbagelænet med fødderne på gulvet 
og god støtte i lænden uden at skulle justere sædehøjden eller ryglænet. 

Om 2PP™
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RH Mereo 200
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Bevægelse

Blodcirkulation

FUNKTIONELT 
DESIGN

Fordi stolens bevægelsespunkter er placeret i nærheden 
af knæ- og hofteleddene, kan du sidde behageligt 
tilbagelænet med fødderne på gulvet og god støtte i 
lænden uden at skulle justere sædehøjden eller ryglænet. 
Det skaber en ergonomisk dynamik, som giver mere ilt til 
kroppen og mere energi. Det betyder, at du kan yde det 
optimale. Hver dag, hele dagen.

RH Mereo skal justeres, så den passer til din krop. For at 
du kan skabe optimale betingelser for blodcirkulation, kan 
du justere sædets dybde, vipning og højde, så du opnår 
optimal støtte og aflastning. Sædehyndens afrundede 
forkant mindsker trykket mod bagsiden af lårene, hvilket 
også øger blodcirkulationen i benene.

Vejrtrækning

Når du sidder opret, samtidig med at du bevæger dig, 
forbedres din vejrtrækning, så blodet får tilført tilstrækkeligt 
med ilt. Funktioner såsom Tvedts-puden skubber dine 
skulderblade bagud, hvilket åbner brystet, så du lettere kan 
trække vejret, og det sikrer en bedre koncentrationsevne 
og arbejdsindsats. Når din krop har det godt, får du lavet 
mere.
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RH Mereo 200
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Tilvalg Af hensyn til din fleksibilitet fås RH Mereo med et stort udvalg af tilbehør.  
Du kan naturligvis også købe grundmodellen af stolen og supplere med tilbehør 
efterhånden.

1  Nakkestøtte, sølv eller sort

2  Jakkebøjle, sølv eller sort

3  Krog til jakke, sølv eller sort

4  Dekorative syninger

5  Armlæn 8T, sølv eller sort

6  Fodkryds 5T, sølv, sort eller poleret aluminium

7 Hjul til bløde eller hårde gulve
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Hver bruger sin stil 

RH Mereo 200 har et medium ryglæn 
og leveres som standard med hjul til 
tæppebelagte gulve og et fodkryds i 
grålakeret aluminium. Armlæn fås som 
tilvalg.

RH Mereo 200 har et medium ryglæn 
og leveres som standard med hjul til 
tæppebelagte gulve og et fodkryds i 
sortlakeret aluminium. Armlæn fås som 
tilvalg.

RH Mereo 220 har et højt ryglæn og 
leveres som standard med hjul til 
tæppebelagte gulve og et fodkryds i 
sortlakeret aluminium. Den kan udstyres 
med forskellige tilvalg, f.eks. nakkestøtte, 
armlæn og jakkebøjle.

RH Mereo 220 har et højt ryglæn og 
leveres som standard med hjul til 
tæppebelagte gulve og et fodkryds i 
grålakeret aluminium. Den kan udstyres 
med forskellige tilvalg, f.eks. nakkestøtte, 
armlæn og jakkebøjle.

RH MEREO 200 SILVER

RH MEREO 200 BLACK

RH MEREO 220 BLACK

RH MEREO 220 SILVER
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