HÅG´s mål är att skapa rörelse och variation till
arbetsplatsen. HÅG produkter stimulerar till
intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt
variation av sittställningar vilket leder till
förbättrad hälsa och produktivitet.

HÅG Tribute™
• En lyxig stol som är enkel att använda och ger en utmärkt
rörelsefrihet.
• Den har den unika HÅG in Balance teknologin med en mjuk
framåt och bakåt gunga.
• S-kurvad rygg ger stöd till kroppens naturliga kurvor och
reducerar spänning i övre rygg, skuldror samt nacke.
• En aktiv rygg och huvudstödet rör sig framåt för att ge stöd när
du lutar dig bakåt.
• Fullt integrerat svankstöd som är lätt att anpassa och ställa in.
• Dom smarta HÅG TiltDown™ armstöden tillåter dig att sitta
närmre ditt skrivbord.

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patent- och designskyddad.

KVALITET
10 års garanti:

Underhåll:

• HÅG tillhandahåller 10 års garanti mot produktionsfel på alla
arbetsstolar under normal användning upp till 9 h per dag.

• 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.

Certifikat:
• Testad enligt EN 1335 Class A. BS 5459 2, ANSI BIFMA
X5.1, GS.
• Flokk är certifierade enligt DNV-GL
i henhold til ISO 9001.

Brandskyddsinformation:
• CMHR skum (brandskyddat skum) finns tillgänglig på
förfrågan för helklädd modell. Detta måste uppges vid order
och blir ett tillägg på cirka 2–5 veckor på leveranstiden.

HÅLLBARHET
• Enkel att montera utan att använda en massa verktyg.
• Består 50% av återvunnet material (post-consumer och
postindustrial avfall).
• Carbon footprint 99.7 kg CO2 equivalents.
• Innehåller inga giftiga gaser.

Material Specefikation:
• Aluminium 31%, Stål 22%, Plast 29%, PUR 10% Övrigt 2%,
Textil: 5%, PVC 0%.
• Total vikt av produkt 25.3 kg (emballage ej inkluderad).
• Andelar återvunnet material: 94%.

Certifikat:
• Flokk har ett certifierat Environmental Management system
enligt ISO 14001.
• Miljödeklaration (EPD) – llivscykelanalys av stolen är baserad
på 14025-EPD.
• GREENGUARD certifikat – försäkrar att stolen möter dom
strikta kraven på kemiska utsläpp.

MODELLER OCH
MÅTT

Fysiska mått HÅG Tribute – Arbetsstol och mötesstol

HÅG Tribute 9021

HÅG Tribute 9031

HÅG Tribute 9073 (meeting)

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

408-518

408-518

408-518

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

569-642

569-642

569-642

Höjd på ryggbrickan (mm) [2]

740

740

530

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och den främre stödpunkten
på ryggbrickan (mm) [3]

170-238

170-238

170-238

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och den främre stödpunkten
på huvudstödet [4]

N/A

680-795

N/A

Sittdjup (mm) [5]

395-480

395-480

430

Höjd på armstöd (mm) [6]

178-285

178-285

178-285

Sitsbredd (mm) [7]

455

455

455

Stolsbredd (mm) [8]

495-675

495-675

495-675

Fotkryss diameter (mm) [9]

740

740

650

Vikt (kg)

25 kg (med armstöd)

25 kg (med armstöd)

19.2 kg (utan armstöd)

Gungutslag: Neutral

3o

3o

3o

Gungutslag: Framåt

-4

-4

-4o

Gungutslag: Bakåt

18o

18o

13o

o

o

* Enligt EN 1335 Klasse A
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

TILLVAL
• Klädsel går att fås i alla tyger och läder från Flokk.

För mer information vänligen gå till www.flokk.com/hag eller läs mer i vår prislista.

