
RH Mereo



RH lanceert een werkstoel met een zakelijke uitstraling. De RH Mereo is ontwikkeld om zowel 
uw prestaties als die van uw werkomgeving te verbeteren. Hij is eenvoudig aan te passen aan 
uw lichaamsbouw. Daardoor is de stoel geschikt voor zowel vaste gebruikers als voor gebruik 
in een kantoorlandschap. Ook in de RH Mereo is het 2PP™-principe toegepast, waardoor actief 
zitten voor iedereen mogelijk wordt. De stoel is eenvoudig in te stellen. De RH Mereo combineert 
innovatie, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en een goed design. Door en door verzorgd tot 
in het kleinste detail. Neem plaats en kies uw perfecte werkhouding. Dag in, dag uit.RH Mereo



Actief zitten voor iedereen. Kies uw perfecte werkhouding.
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Een doorbraak op het gebied van 
werkstoelen. Voor iedereen  
eenvoudig instelbaar. 

RH Mereo wil de beste werkstoel zijn. Een stoel die de 
prestaties van mensen en bedrijven verbetert en een 
stoel die leidt tot betere resultaten. Dat is een ambitieus 
streven. De baanbrekende RH Mereo maakt deze am-
bities waar. Innovatie en design worden gecombineerd 
met nieuwe technologie, intuïtieve functionaliteit en 
Scandinavische kwaliteit. De RH Mereo kan op eenvoudige 
wijze in alle individuele behoeften voorzien. Hiervoor is 
slechts een kleine aanpassing nodig. De RH Mereo  
nodigt uit tot een actieve zithouding. En hij zorgt ervoor 
dat u altijd in de juiste werkhouding zit. 

EEN UITNODIGEND DESIGN
Met de RH Mereo hebben we gestreefd naar een 
werkstoel waarbij iedereen het gevoel heeft dat de 
stoel op maat gemaakt is. Hardwerkende mensen 
die lange dagen maken profiteren van de dynami-
sche ergonomie van RH. Een moderne stoel die 
gedeeld en verplaatst kan worden en daarmee tege-
moet komt aan de eisen van een flexibele werkplek. 
Een veelzijdige en functionele stoel die veel mensen 
aanspreekt. Wij vinden dat onze missie geslaagd is.

EEN STOEL VOOR IEDEREEN
Na een kleine aanpassing is de RH Mereo geschikt 
voor iedere gebruiker. Ongeacht wat uw lichaamsbouw 
is. Een stoel die iedereen past en waarin iedereen 
actief kan zitten. De RH Mereo is getest aan de hand 
van internationale normen en standaarden, met 
uitstekende resultaten. Hij is stevig, eenvoudig uit te 
breiden, duurzaam en levert jarenlang een positieve 
bijdrage aan iedere werkplek. De RH Mereo is de 
enige stoel die u nodig hebt.

ZIEN EN ERVAREN 
Bij de RH Mereo hangen vorm en functie nauw 
samen. Alles heeft een reden en een doel. Hij is door 
en door precies, logisch en intuïtief. Innovatie en 
design worden gecombineerd met nieuwe technolo-
gie en Scandinavische kwaliteit. Een RH Mereo moet 
je zien en ervaren. Ergonomie en comfort zitten van 
binnen verborgen en komen aan de buitenkant tot 
uitdrukking. Zodra u in een RH Mereo plaatsneemt, 
ervaart u wat wij hiermee bedoelen.

EENVOUDIG AAN TE PASSEN 
Het 2PP™-principe van een RH Mereo zorgt voor 
een actieve zithouding. U hoeft alleen maar te gaan 
zitten, de stoel aan uw lichaam aan te passen en u 
zult genieten van de soepele bewegingen. De hoek 
van de rugleuning, de hoofdsteun en de armleggers 
zijn intuïtief goed afgesteld. Met de RH Mereo is 
dynamische ergonomie voor iedereen bereikbaar. U 
zit altijd in de juiste werkhouding, dag in, dag uit.  
In een handomdraai.
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RH Mereo. Een verhaal waar de mens 
centraal staat in het ontwerp.

RH heeft een missie. Meer oog voor ergonomie in kantooromgevingen. Samen 
met het wereldberoemde ontwerpbureau Veryday hebben we een werkstoel 
ontwikkeld die voldoet aan de behoeften van zowel de gebruiker als de werk-
plek. Deze vruchtbare samenwerking heeft geresulteerd in een functioneel en 
visueel design gecombineerd met dynamische ergonomie. Wij zijn trots op de 
RH Mereo, een werkstoel die u en uw bedrijf helpt om doelen te bereiken en te 
slagen.

VERYDAY
De wereldberoemde en bekroonde ontwer-
pen van Veryday staan garant voor kwaliteit 
en  positieve ervaringen voor gebruikers 
wereldwijd. Zij zijn er heilig van overtuigd 
dat mensgerichte oplossingen en grondige 
kennis van gebruikers het dagelijks leven 
kunnen verbeteren en verrijken. Ze dagen 
uit tot een andere denkwijze over produc-
ten en ze proberen grenzen te verschuiven. 
Deze benadering kenmerkte ook onze sa-
menwerking - uitdagend, doordacht, niets 
aan het toeval overlatend.

MISSIE VOLBRACHT 
De missie van RH was om een werkstoel te 
maken waarmee ergonomisch werken voor 
iedereen binnen handbereik kwam. Zonder 
concessies te doen op het gebied van 
design. Een stoel die iedereen beter laat 
presteren en die een doorbraak betekent 
op de markt. We zijn uitgegaan van de 
werksituatie van onze gebruikers en van 
hun behoeften en wensen. Veryday bleek 
de juiste partner te zijn om deze missie tot 
een goed einde te brengen. 

HET DESIGNPROCES 
RH Mereo is het resultaat van een geza-
menlijke aanpak, gericht op de gebruiker. 
Gedurende dit proces werden de gebruiks- 
aspecten en de esthetische aspecten 
langzaam maar zeker vormgegeven en 
bijgeschaafd. Dit leidde tot een hoogwaardig 
Scandinavisch design met innovatieve er-
gonomie, dat voldoet aan de eisen op het 
gebied van esthetiek en milieuvriendelijk-
heid. RH Mereo is een complete RH-stoel, 
waarin gebruiksvriendelijkheid, een fraai 
ontwerp en uitstekende prestaties hand in 
hand gaan. Een werkstoel die een bijdrage 
levert aan de prestaties van u en uw bedrijf. 

”Door en door RH, er-
gonomisch volmaakt, 
zonder concessies te 
doen aan de waarden 
van RH.”

Joakim Ahlström,  
Industrial designer/Partner 
Ergonomidesign / Veryday

NEKSTEUN 
Slanke en functionele neksteun.  
Eenvoudig aan te passen.

TOEKOMSTGERICHT
Efficiënt gebruik van ma-
terialen, duurzaam, lange 
levensduur, voorzien van 
EPD- en GREENGUARD- 
certificering.

ARMLEGGER 
Eenvoudig achteraf te 
monteren.

ZITTINGMECHANISME
Traploos voor- en achterwaarts 
bewegen

ONDERSTEL
Verhoogd onderstel met gebogen 
poten, waardoor de stoel stevig op 
de grond blijft staan.

RUGLEUNING
Het Tvedt-kussen tussen de  
shouderbladen zet aan tot  
beweging en een rechte zithouding.

INSTELKNOPPEN 
Gebruiksvriendelijke en 
intuïtieve vormgegeving 
en plaatsing. De stoel is 
eenvoudig individueel in 
te stellen.

VORMGEVING RUGLEUNING 
Hoog en smal. De gebogen 
rugleuning biedt steun aan de 
heupen en onderrug. De licht 
gebogen vorm ondersteunt 
de gehele rug bij een rechte 
zithouding, waardoor de armen 
en schouders vrijuit kunnen 
bewegen.

VORMGEVING ZITTING
De aflopende zitting 
vermindert de druk op de 
bovenbenen en beperkt 
de kniebeweging bij ach-
teroverleunen. De ach-
terkant is verhoogd zodat 
het bekken in de juiste 
stand komt te staan.
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2PP™ betekent 
actief zitten.

BEWEGING IS ESSENTIEEL
Beweging is goed. Het stimuleert de spieren en 
verbetert de concentratie en het uithoudingsvermo-
gen. Vooral tijdens lange werkdagen. Goed zitten 
is van groot belang. In een RH Mereo krijgt u altijd 
voldoende beweging. Zelfs als het lijkt alsof u stil zit, 
volgt de stoel iedere natuurlijke beweging van uw 
lichaam, hoe klein ook. U bent altijd in beweging, 
zonder uw lichaam te belasten en met volledige 
ondersteuning.

HOE HET WERKT 
De RH Mereo past zich aan. Als u voor- of achterover 
leunt, beweegt de zitting met u mee, zodat er geen 
druk op uw bovenbenen wordt uitgeoefend. Dit sti-
muleert de doorbloeding en voorkomt spanningen.  
U zit altijd in een natuurlijk rechte houding, met 
beide benen stevig op de grond. Het Tvedt-kussen 
tussen de schouderbladen duwt u iets naar voren. 
Daardoor wordt u gestimuleerd om rechtop te zitten.  
De rugleuning ondersteunt de gehele rug. Dit alles is 
snel en eenvoudig in te stellen.

Moderne werkplekken worden 
steeds vaker bureauplekken.  
Bij langdurig werken achter een 
bureau is het van groot belang dat u 
kunt bewegen tijdens het zitten. RH 
hecht grote waarde aan dynamische 
ergonomie en actief zitten. Iedere 
RH-stoel is zodanig ontworpen dat 
u altijd goed zit en goed beweegt. 
Uw ademhaling moet niet worden 
belemmerd en de bloeddoorstro-
ming moet worden gestimuleerd, 
zodat u wordt voorzien van zuurstof 
en energie. Wij noemen dit 2PP™. In 
de RH Mereo is dit tot in perfectie 
doorgevoerd.

DIT IS 2PP™

2PP™ verwijst naar de twee scharnierpunten in het lichaam: in uw heupen en 
knieën. Bij de RH Mereo vallen deze twee scharnierpunten van de stoel perfect 
samen met de scharnierpunten van uw lichaam. Dit zorgt ervoor dat uw lichaam 
altijd een rechte zithouding aanneemt, met een natuurlijke s-vorm in de wervel. 
Tegelijkertijd kunt u uw zithouding eenvoudig variëren, zonder dat u de ba-
sisinstellingen van uw stoel, zoals de zitting, armleggers en rugleuning, hoeft te 
verstellen.

Dankzij de scharnierpunten bij de knie- en heupgewrichten kunt u comfortabel 
voorover zitten met uw voeten op de vloer en met een goede ondersteuning 
van de onderrug, zonder dat u de hoogte van de zitting of de rugleuning hoeft 
te verstellen. Door de dynamische ergonomie wordt u voorzien van zuurstof en 
energie. Hierdoor blijft u optimaal presteren. Dag in, dag uit.
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Hoogte van de stoel.

Ontgrendel de dynami-
sche kantelfunctie.

Hoek rugleuning.

Hoogte van de  
armlegger.

Zitdiepte.

Kantelweerstand. 

Hoogte rugleuning.

Neksteun.

DE RH MEREO IS IN EEN HANDOMDRAAI AAN TE PASSEN  

AAN UW LICHAAM:
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Innovatie tot in het kleinste detail. 
De RH Mereo van dichtbij. Bij de RH Mereo staat de vorm in dienst van de functie; alles 

is doordacht en heeft een doel.

VAN 40 KG TOT 150 KG 
7 keer draaien is voldoende. U kunt de stoel eenvoudig aan uw 
lichaam aanpassen, ongeacht uw lichaamsbouw. 

KANTELMECHANISME
RH biedt ergonomie in een handomdraai. Intuïtieve aanpassingen 
in combinatie met 2PP™-dynamiek die reageert op zelfs de kleinste 
beweging.

KLEDINGHANGER
Gebruiksvriendelijk en doeltreffend design. Eenvoudig achteraf  
te monteren.

HOOGTE RUGLEUNING EN LENDESTEUN
Uitstekende ondersteuning van de gehele rug bij een rechte 
zithouding.

HOOFDSTEUN
Intuïtief gemonteerde hoofdsteun voor ondersteuning en 
ontlasting.

KLEDINGHAAK
Uniek voor de RH Mereo. Alle accessoires van de RH Mereo zijn 
uniek, en ontwikkeld op basis van innovatieve en visuele aspecten.

INSTELKNOPPEN
Intuïtief en logisch design. Als u de knoppen ziet, snapt u meteen 
waarvoor ze bedoeld zijn, en als u in de stoel zit, voelt u wat u 
ermee kunt doen.

VOORGEVORMDE ZITTING
De RH Mereo past zich op u aan. Uitstekende ondersteuning, ook 
van het bekken. Het is een stoel om in, en niet op, te zitten.
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RH Mereo 220

Zitdiepte 470 mm 

Zitbreedte 480 mm

Zithoogte 400-510 mm 

Gemiddelde breedte rugleuning 470 mm

Gemiddelde hoogte rugleuning 630 mm

Hoogte armlegger boven zitting 200-300 mm
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Zitdiepte 470 mm 

Zitbreedte 480 mm

Zithoogte 400-510 mm 

Gemiddelde breedte rugleuning 450 mm

Gemiddelde hoogte rugleuning 475 mm

Hoogte armlegger boven zitting 200-300 mm

RH Mereo 200



Scandinavian Business Seating BV

Guldenweg 17 
4879 NL  Etten-Leur

Postbus 42  
4870 AA Etten-Leur 
Nederland 
 
Tel: +31 (0)76 504 25 35 
info@sbseating.nl 
www.rhstoelen.nl

www.sbseating.com

Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH en 
RBM en is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en 
produceren van zitoplossingen voor particuliere en openbare kantoor-
omgevingen. Alle medewerkers werken samen vanuit de visie van het 
bedrijf: “To make the world a better place to sit.” 
 
Het hoofdkantoor van Scandinavian Business Seating ligt in Oslo, en 
de productie vindt plaats in Røros (Noorwegen) en Nässjö (Zweden). 
Daarnaast beschikt het bedrijf over verkoopbedrijven in Zweden, Groot- 
Brittannië, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en 
Singapore.


