HÅG´s mission er at tilføre bevægelse og variation til arbejdspladsen. Vores stole forener form
og funktion i et design, der stimulerer kroppens
naturlige bevægelser og giver variation i dine
siddestillinger. Sid i en HÅG stol og mærk den
fornyede motivation og energi.

HÅG Conventio Wing
• En dynamisk stol der er specielt designet til møder og
konferencer.
• Den integrerede vippemekanisme inspirerer til bevægelse
og variation, og forbedrer evnen til at være opmærksom og
koncentreret i lange møder.
• Konstrueret af letvægts materialer som kan modstå hårdt
brug. Den vingeformede ryg giver stolen et frisk udtryk og
gør den mere robust.
• Enkel vedligeholdelse gør stolen velegnet til konferencer,
skoler, universiteter, biblioteker, kantiner, cafeéer og hoteller.
• Stabelbar med op til 15 stole (gælder kun for modellerne
på 4 ben).
• HÅG Conventio Wing stabiliserer sig selv på ujævnt underlag
og stolen vil aldrig være ustabil når du sidder i den.

Design: Peter Opsvik. Patent- og designbeskyttet

KVALITET
10 års garanti:

Vedligeholdelse:

HÅG yder 10 års garanti på alle stole ved normalt brug,
op til 9 timer pr. dag.

• Støvsug stolen med 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.

Certificeringer:
• Testet i henhold til EN 16139 (erstatter EN 13761), EN 1729,
ANSI/BIFMA X5.1 og GS mark, og Svenske Möbelfakta.
• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 9001.
• Modellerne med fodkryds er testet i henhold til EN 1729.

Diverse
• CMHR skum (brandhæmmende skum) er tilgængelig ved
forespørgsel, venligst oplys om dette ved bestilling. Der må
påregnes 2 til 4 ugers ekstra leveringstid. Pris på forespørgsel.
• HÅG Conventio Wing er BS 5852 Crib 5 og IMO FTP code
Part 8 godkendt.
• Model 9811 er fremstillet i flammehæmmende plast og er
CAL TB 133 godkendt.

MILJØ
• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj.
• Indeholder 21,8% regenereret materiale (post-forbruger og
post-industrielt affald).
• Lavt carbon fodaftryk på 34,8 kg CO2 ækvivalenter.
• Indeholder ingen farlige kemikaler.
Certificeringer:

• GREENGUARD certifikat – sikrer at stolen ikke forurener.
• Möbelfakta certifikat – Svenske miljø- og kvalitets certifikat.
Materiale specifikationer for HÅG Conventio Wing 9811:
• Plast 72%, Aluminium 21%, Stål 3%, Andet 4%, PVC 0%.
• Total vægt af produktet 4,4 kg (med armlæn).
• Andel af genanvendeligt materiale: 100%.

• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 14001.
• Miljødeklaration (EPD) – livs cyklus analyse af stolen baseret
på 14025-EPD.

MODEL OG
MÅL

Mål og vægt for HÅG Conventio Wing

9811

9821

9831

9812

9822

9832

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg [1]

430

430

430

375-515

380-520

380-520

Ryghøjde (mm) [2]

380

380

380

380

380

380

Fodkrydsets diameter (mm) [3]

-

-

-

635

635

635

Sædedybde (mm) [4]

420

420

420

420

420

420

Sædebredde (mm) [5]

430

430

430

430

430

430

Stolens bredde (mm) [6]

500*

500*

500*

465* (635)1)

465* (635)1)

465* (635)1)

Armlæn (mm) [7]

245

245

245

245

245

245

Vægt (uden armlæn)

4,4 kg

4,6 kg

4,8 kg

6,8 kg

7,0 kg

7,2 kg

Vippeudslag: Neutral

-5º

-5º

-5º

-5º

-5º

-5º

Vippeudslag: Forover

12º

12º

12º

12º

12º

12º

Vippeudslag: Bagover

11º

11º

11º

11º

11º

11º

Mål i mm. Der hvor stolen er justérbar, er minimum og maksimum mål opgivet.
1) Max. diagonal diameter.
Venligst bemærk at målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.

KONFIGURATIONSMULIGHEDER
• Aftageligt betræk fås til alle HÅG Conventio Wing modeller.
Aftageligt for rengøring eller udskiftning.
• Modeller med fodkryds (model 9812, 9822 og 9832) er
højde justerbare og har fodstøtter for alternativ placering
af fødderne.
• Modeller med 4 ben (9811, 9821 og 9831) Ben i aluminium
− mat sort eller sølv farvet.

• Tilvalg: Plast armlæn, stoleophæng (rydder gulvene og
giver plads til rengøring), rækkekobling (fås kun til modeller
med 4 ben), trolley og HÅG skriveplade (højrehåndet i sort
plast med aluminiumsarm. Kan foldes ned, så stabling er
muligt, BIFMA godkendt).
• Sæde og ryg fås i 5 forskellige farver: Clay, Sea Green, Black,
White and Red.

Clay

Sea Green

Black

White

For yderligere information kontakt din HÅG forhandler eller se venligst www.flokk.com/hag

Red

