
10-års garanti:

HÅG ger tio års garanti mot produktionsfel på alla arbetsstolar 
som har ett normalt användande upp till 9 tim per dag. 

Certifikat:

• Testad enligt EN 16139 L1 (ersätter EN 13761), ANSI/BIFMA 
X5.1, Möbelfakta och GS mark.

• Flokk är certifierade av DNV-GL enligt ISO 9001.

Underhåll:

• Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med 
en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent 
vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna 
sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare  
om du har behov av service eller underhåll på stolen. 

Brandskyddsinformation:

• CMHR skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges 
vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2−5 veckor. För 
prisinformation kontakta Flokk. 

KVALITET

Design: Peter Opsvik

Patent- och designskyddad

HÅG’s vision är att ge rörelse och variation till 
arbetsplatsen. HÅG produkter stimulerar till en 
intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt  
variation i sittställningar vilket förbättrar hälsan 
och produktiviteten. 

HÅG Conventio 
• En dynamisk stol som är speciellt designad för möten och 

konferenser. 
• Den integrerade gungmekanismen inspirerar till rörelse och 

variation vilket ger dig bättre möjlighet att vara alert och 
koncentrerad under långa möten.

• Enkelt underhåll gör stolen väl anpassad för miljöer såsom 
konferenser, skola, universitet, bibliotek, matsalar, cafés och 
hotell. 

• Modellen med 4 ben kan staplas 10−15 st.
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För mer information vänligen gå till www.flokk.com/hag eller läs mer i vår prislista.

• Enkel att montera utan att använda en massa verktyg.
• Innehåller 29% återvunnet material (post-consumer och 

post-industrial avfall).
• Low carbon footprint på 26 kg CO2 equivalents.
• Innehåller inga giftiga gaser.

Certifikat:

• Flokk har ett certifierat Environmental Management system 
enligt ISO 14001.

• Svanen − garanterar att stolen har uppfyllt strikta miljö- och 
klimat kriterier. 

• Environmental product declaration (EPD) – livscykelanalys av 
stolen är baserad på 14025-EPD.

• GREENGUARD certifikat – försäkrar att stolen möter dom 
strikta kraven på kemiska utsläpp.

• Möbelfakta – miljö- och kvalitetscertifikat samt socialt ansvars 
certifikat.

Materialspecefikation:

• Plast 61%, Aluminium 19%, PUR 14%, Stål 2%, Textil 4%
• Total vikt av produkt 5,4 kg (med armstöd).
• Delar av återvinningsbart material: 84%

MILJÖ

MODELLER OCH 
MÅTT

* Mått utan armstöd 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Fysiska mått HÅG Conventio 9510/9520 9511/9521 9512/9522

Sitshöjd med 64 kg vikt [1] 455 450 400-540

Höjd på ryggbrickan [2] 390 460 460

Fotkryss i diameter [3] - - 635

Sittdjup [4] 425 430 430

Sitsbredd [5] 390 430 430

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

Armstöd (mm) [7] 230 230 230

Vikt (utan armstöd) 5.0 kg 5.9 kg 8.3 kg

Gungutslag: Neutral -5° -5° -5°

Gungutslag: Framåt 12° 12° 12°

Gungutslag: Bakåt 11° 11° 11°

TILLVAL

• Avtagbar klädsel tillgänglig på alla HÅG Conventio modeller: 
9510, 9511, 9520 och 9521. Kan tas bort för tvätt eller utbyte.

• Modeller med fotkryss (modeller 9512 och 9522) är justerbara 
på höjden och fotstödsalternativ.

• Modell på 4 ben (9510, 9520, 9511 och 9521) har ben i 
aluminium − matt svart eller silver. 

• Plastarmstöd, stolshängare eller bordsupphängning 
(monteras på undersidan av bordsskivan för att enkelt hänga 
upp stolen. På detta sätt frilägger man golvet och förenklar 
städning), kopplingsbeslag (för radkopplingar − enbart för 
modell på 4 ben), vagn, HÅG skrivplatta (högerhänt med 
svart plastskiva och aluminiumarm. Fäll ner skivan för säker 
utrymning och stapling BIFMA godkänd) 

• 9511 och 9521 modellerna är 4 cm bredare än 9510 och 9520.


