
10 års garanti:

HÅG har tio års garanti mot produktionsfel på alla stolar med 
normalt användande upp till 9 tim per dag.  

5 års garanti på 24/7 användande:

• Inväntar beslut: Denna stol har genomgått tester enligt 
British Standard BS 5459-2 som ofta används vid tester för 
intensivt användande (24h användande). Se HÅGs prislista för 
detaljerade garantivillkor.  

Certifikat:

• Testad enligt EN 1335 Type A och GS mark
• Inväntar beslut: ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459-2, BS 5459-2, 

NPR1813 och GS mark. 
• Flokk är certifierad av DNV GL enligt DNV-GL according to 

ISO 9001. 

Underhåll:

• Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med 
en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet 
vatten. Ta inte bort några plastdetaljer eller försök att öppna 
sitsmekanismen. Kontakta din Flokk återförsäljare om stolen 
behöver service eller underhåll. 

• Inväntar beslut: ESD (electronic discharge) stol kan beställas 
på begäran. Godkänd enligt IEC 61340-5-1.

 

Brandsäkerhet:

• CMHR skum (brandskyddsskum) finns på begäran men måste 
specificeras vid order och det blir ett tillägg på leveranstiden 
på ungefär två till fem veckor. CHMR skum måste uppges på 
stolar som är tänkt för användning i hemmet. 

KVALITET

Design: Peter Opsvik.   

Patent- och designskyddad.

HÅG’s mission är att tillföra rörelse och variation 
till arbetsplatsen. HÅG’s produkter stimulerar den 
intuitiva och naturliga rörelsen av kroppen och 
variationen av sittställningar vilket i sig leder till 
bättre hälsa och produktivitet.   

HÅG Creed Kollektionen 
• HÅG Creed bygger på det bästa av två banbrytande orginal, 

HÅG H04 och HÅG H05, designade av Peter Opsvik. 
• Stärkt av vårt trademark, HÅG in Balance rörelsebeslag, gör 

att HÅG Creed instinktivt följer varje rörelse du gör oavsett 
hur små förändringar du gör. 

• Det smarta “4-i-1” justeringshjulet gör så att du enkelt kan 
ställa in din HÅG Creed så den passar just dig genom att 
justera sittdjup, höjd på ryggstödet samt gungmotståndet i 
bara en rörelse. 

• The HÅG SwingBack™ armstödet har fått en ny design och 
är nu mer stram och har ett renare uttryck. Du har samma 
smidiga förflyttning till olika sittställningar som tidigare.  



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

För mer detaljerad information vänligen kontakta din HÅG återförsäljare eller besök oss på: www.flokk.com/hag

• Enkel att montera isär utan att använda något speciellt 
verktyg.

• Innehåller inga giftiga kemikalier. 

Certifikat:
• Flokk är certifierade enligt ISO 14001.
• Inväntar beslut: Enviromental product declaration (EPD) 

livscykels analys för stolen baserad på 14025 EPD. 
• Inväntar beslut: GREENGUARD certifikat 
• Inväntar beslut: Möbelfakta certifiakt 

HÅLLBARHET 

MODELLER OCH MÅTT 

TILLVAL

• HÅG SwingBack® armstöden kan roteras bakom stolens rygg 
så du kan komma närmare skrivbordet. Detta gör också att 
du kan sitta på sidan. (tillval extra). 

• Huvudstödet ger dig avlastning och support för axlar, nacke 
och huvud. Mellanrummet mellan stolen och huvudstödet 
tillför extra rörelsefrihet. (extra tillval) 

Måtten är i mm. Mått med 64 kg belastning. Där stolen är justerbar, listas minimum och maximum mått.

Gungutslag är 15° farmåt och 16° bakåt från en neutral posistion 1° från bakkant på alla arbetsstolar. 
Gungutslag är 9° farmåt och 13° bakåt från en neutral posistion -5° från bakkant på Communication stolarna. 

Vänligen notera att måtten inte är exakta. Dom kan variera något från stol till stol. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Type A/B/C.

A: Mittpunkt, belastad med 64 kg 
S: Främsta punkt på ryggen, referenspunkt för mått av ryggstödsjustering 

• Alla modeller kan kläs i tyger från Flokk Standard-, Extended- 
och Curated kollektionen. 

• Armstöd finns som tillval och kan beställas med klädd 
lädertopp för en extra mjuk och exklusiv känsla. 

Fysiska mått HÅG Creed

Sitshöjd, mätt med 64 kg vikt 165 mm liftomat* [1]  

Sitshöjd, mätt med 64 kg vikt 200mm lifotmat* [1]  

Höjd på ryggstöd (mm) [2]  

Höjd på främsta supportpunkt på svankstöd [3]  

Höjd på främsta supportpunkt på huvudstöd (mm) [4]

Sitsdjup (mm) [5]  

Armstödshöjd (mm) [6]  

Sitsbredd (mm) [7]  

Stolsbredd (mm) [8]  

Fotkryss diameter (mm) [9]  

Vikt (utan armstöd)


