
10 års garanti:

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

5-års garanti på 24/7 brug:

• Afventer godkendelse: Stolen er testet i henhold til BS 
5459-2, som er brugt til at teste intensivt brug (24/7 brug). Se 
desuden de generelle garantibetingelser i HÅG prislisten.

Certificeringer:

• Testet i henhold til EN 1335 Type A og GS mark
• Afventer godkendelse: ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459-2, BS 

5459-2, NPR1813 og GS mark. 
• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 9001. 

Vedligeholdelse::

• 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 HÅG forhandler, hvis der 
er brug for service eller vedligeholdelse af stolen. 

• Afventer godkendelse: ESD (antistatisk) stol er tilgængelig på 
forespørgsel.Godkendt i henhold til IEC 61340-5-1.

 

Fire safety information. 

• 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.

KVALITET

Design: Peter Opsvik

Patent- og designbeskyttet

HÅG´s mission er at tilføre bevægelse og varia-
tion 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 Creed kollektion 
• HÅG Creed bygger på det bedste fra de to banebrydende 

HÅG H04 og HÅG H05 serier designet af den anderkendte 
norske designer Peter Opsvik.

• Vores HÅG in Balance® teknologi er konstrueret til at tilføre 
naturlig bevægelse til din arbejdsdag.

• Det geniale ”4-i-1” justeringshjul giver dig mulighed for 
let at indstille HÅG Creed ved at regulere sædedybde, 
ryglænshøjde og vippemodstand i en og samme bevægelse. 

• HÅG SwingBack™ armlæn er blevet redesignet til være 
firkantet og stilrene med samme brugervenlige indstillinger 
som tidligere version.



6002 6003 6004 6005 6006 6056 6071 6072

395-535 395-535 395-535 395-535 395-535 410-550 445 395-535

455-635 455-635 455-635 455-635 455-635 470-650 N/A N/A

455 475 510 555 585 590 510 510

170-230 170-230 170-230 170-230 170-230 170-230 N/A 170-230

460-700 460-700 460-700 460-700 460-700 N/A N/A N/A

390-490 390-490 390-490 390-490 390-490 390-490 425 425

190-300 190-300 190-300 190-300 190-300 170-270 210 210

440 440 440 440 440 440 450 450

600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600 600

730 730 730 730 730 730 – 730

13,5 kg 16,5 kg 17 kg 18,5 kg 19 kg 20 kg 10 kg 9 kg

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

• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj.
• Indeholder ingen farlige kemikalier.

Certificeringer:
• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 14001:2015.
• Afventer godkendelse: Miljødeklaration (EPD) – livscyklus 

analyse af stolen baseret på 14025-EPD.
• Afventer godkendelse: GREENGUARD certifikat – sikrer at 

stolen ikke forurener.
• Afventer godkendelse: Möbelfakta certifikat – svensk miljø, 

kvalitets og CSR certifikat.

MILJØ

MODEL OG MÅL

KONFIGURATION TILVALG

• HÅG SwingBack® armlæn giver mulighed for at skubbe 
armlænene om bag ryglænet, så du kan komme tættere på 
dit bord. Du kan også sidde sidelæns (tilvalg).

• Hovedstøtten giver hvile og støtte til skuldre, nakke og 
hovedet. Afstanden mellem stol og hovedstøtte giver støtte 
og bevægelsesfrihed (tilvalg).

Mål i mm. Siddehøjde målt ved belastning på 64 kg. Der hvor stolen er justérbar, er minimum og maksimum mål opgivet. 

Vippeudslaget er 15° forover og 16° bagover fra neutral position, som er 1° bagover på arbejdsstolene. 
Vippeudslaget er 9° forover og 13° bagover fra neutral position, som er 5° bagover på Communication modellerne.

Venligst bemærk at målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.

*Standard gaslift i henhold til EN 1335 Type A/B/C.

A: Sædets midtpunkt hvor stolen belastes med 64 kg før man tager mål. 
S: Forreste punkt på ryglænet (referencepunkt til mål af ryglænsregulering).

• Alle modeller kan polstres i tekstiler fra Standard-, Extended- 
og Curated kollektionen.

• Armlæn er tilvalg og fås med lædertop for et mere eksklusivt 
udtryk.

Mål og vægt for HÅG Creed

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 165 mm lift* [1]

Siddehøjde målt ved en belastning på 64 kg, 200 mm lift [1]

Højde på ryglæn (mm) [2]

Højde på forreste støttende punkt på ryglæn (mm) [3]

Højde på forreste støttende punkt på ryglæn hovedstøtte (mm) [4]

Sædedybde (mm) [5]

Højde på armlæn (mm) [6]

Sædebredde (mm) [7]

Stolens bredde (mm) [8]

Fodkrydsets diameter (mm) [9]

Vægt (uden armlæn)


