
10 jaar garantie:

• HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel, bij 
gebruik tot 9 uur per dag. 

Certificaten:

• Getest volgens EN 16139 L1 (vervang EN 13761), ANSI / 
BIFMA X5.1, Zweedse Möbelfakta en GS-markering.

• Flokk is gecertificeerd door DNV-GL volgens ISO 9001.

 

Onderhoud:

• Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem 
schoon met een schone, witte doek of spons die licht 
bevochtigd is met schoon lauw water. Verwijder geen plastic 
onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen. 
Neem contact op met uw Flokk-dealer als de stoel moet 
worden hersteld of onderhouden.

Informatie over brandveiligheid

• CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag 
verkrijgbaar, maar moet worden opgegeven op het moment 
van bestelling en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan 
levertijden.

• HÅG Conventio is BS 5852 Crib 5 en Cal / TB 133 
goedgekeurd.

Design: Peter Opsvik.  

Gepatenteerd en beschermd ontwerp

Het is onze missie om beweging en variatie op de 
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimu- 
leren intuïtief de natuurlijke beweging van het 
lichaam. Gevarieerde zithoudingen leiden tot een 
betere gezondheid en hogere productiviteit.

HÅG Conventio 
• Een dynamische stoel die speciaal is ontworpen voor 

vergaderingen en conferenties.
• Het geïntegreerde mechanisme zet je aan tot beweging 

en variatie in zithouding, wat je in staat stelt om alert en 
geconcentreerd te blijven, zelfs tijdens vergaderingen.

• Eenvoudig onderhoud maakt de stoel zeer geschikt als 
stoel voor algemene doeleinden voor conferenties, scholen, 
universiteiten, bibliotheken, kantines, cafés en hotels.

• 4-poots modellen zijn stapelbaar: 10-15 stoelen kunnen op 
elkaar worden gestapeld.
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Contacteer voor meer informatie uw HÅG dealer of bezoek: www.flokk.com/hag

• Eenvoudig te demonteren zonder speciaal gereedschap te 
gebruiken.

• Bevat 29% gerecycleerd materiaal (na consumptie en 
postindustrieel afval).

• Lage koolstofvoetafdruk, overeenkomstig met 26 kg CO²

• Bevat geen gevaarlijke chemicaliën. 

Certificaten:

• Flokk heeft een gecertificeerd milieubeheersysteem in 
overeenstemming met ISO 14001.

• Nordic Ecolabel Swan-certificaat - garandeert dat de stoel aan 
strenge milieu- en klimaatcriteria voldoet.

• Milieuproductverklaring (EPD) - levenscyclusanalyse van de 
stoel (model 9510) op basis van 14025-EPD.

• GREENGUARD-certificaat - zorgt ervoor dat de stoel aan 
strikte chemische emissiegrenswaarden voldoet.

• Möbelfakta-certificaat - Zweeds certificaat voor milieu, 
kwaliteit en sociale verantwoordelijkheid.

 
Materiaal specificaties:

• Kunststoffen 61%, aluminium 19%, PUR 14%, staal 2%,  
textiel 4%.

• Totaal gewicht van product: 5,4 kg (met armleuningen).
• Aandeel recycleerbaar materiaal: 84%.

MILIEU 

MODELLEN EN 
AFMETINGEN

* Metingen zonder armleuningen

Houd er rekening mee dat de metingen niet absoluut zijn. Ze kunnen enigszins verschillen van stoel tot stoel.

Fysieke metingen HÅG Conventio 9510/9520 9511/9521 9512/9522

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting [1] 455 450 400-540

Rughoogte (mm) [2] 390 460 460

Diam. voetbasis (mm) [3] - - 635

Zitdiepte [4] 425 430 430

Zitbreedte (mm) [5] 390 430 430

Stoelbreedte (mm) [6] 460* 500* 460*

Armleuningen (mm) [7] 230 230 230

Gewicht (zonder armleuningen) 5.0 kg 5.9 kg 8.3 kg

Kantelbereik: Neutraal -5° -5° -5°

Kantelbereik: vooruit 12° 12° 12°

Kantelbereik: achteruit 11° 11° 11°

CONFIGURATIES EN OPTIES

• Afneembare hoes beschikbaar voor alle HÅG Conventio-
modellen: 9510, 9511, 9520 en 9521. Kan worden verwijderd 
voor reiniging of vervanging.

• Modellen met stervoet (modellen 9512 en 9522) zijn in hoogte 
verstelbaar en bieden ondersteuning voor alternatieve posities 
van de voeten.

• 4-poots modellen (9510, 9520, 9511 en 9521) hebben poten
• in aluminium - mat zwart of zilverkleurig.

• Plastic armleuningen, hanger of stoelophanging (te monteren 
aan de onderkant van een tafelblad voor het gemakkelijk 
ophangen van stoelen, maakt vloerruimte vrij en maakt 
schoonmaken gemakkelijk), verbindingsstuk (zorgt voor 
eenvoudige koppeling - alleen beschikbaar voor modellen met 
4 poten), trolley, HÅG schrijf-tablet (rechtshandig met zwarte 
plastic tablet en aluminium arm. Inklapbare tablet voor veilig 
recht te staan en stapelen van de stoel. BIFMA goedgekeurd) 
zijn alle optionele extra’s.

• De modellen 9511 en 9521 zijn 4 cm breder dan 9510 en 9520.
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