HÅG´s mission er at tilføre bevægelse og variation
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 Futu® kollektion
• Vores HÅG in Balance® teknologi er konstrueret til
at tilføre naturlig bevægelse til din arbejdsdag.
• Med sine strømlinede dimensioner passer den problemfrit
ind i nutidens fleksible arbejdsmiljøer og moderne
kontorlandskaber.
• Brugervenlig og velegnet til dynamiske kontormiljøer.
• Justerbar siddehøjde, sædedybde, lændestøtte,
vippemodstand / HÅG in Balance®, låsbart vip, justerbar
armlænshøjde.
• Justerbar bredde på armlæn. (HÅG Futu Communication
modellerne fås ikke med justerbar vippemodstand eller
lås af vip.)
• Vælg mellem syv indbydende, matchende farver i FutuKnit™
solid og mesh.

Design: Marianne Støren Berg/KODE Design,
Leif Isachsen/KODE Design og Halogen,
Aleksander Borgenhov/PowerDesign,
Flokk Design Team
Patent- og design beskyttet

KVALITET
10 års garanti:

Vedligeholdelse:

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

• 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.

Certificeringer (model 1200):
• Testet i henhold til EN 1335 Klasse A, ANSI/BIFMA X5.1,
GS mark og BS 5459-2, NPR 1813 (med 3D armlæn) og
svensk Möbelfakta.
• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 9001.
5-års garanti på 24/7 brug:
• HÅG yder 5 års garanti på HÅG Futu, som er beklædt med
tekstil/læder, der er 24/7 godkendt i HÅG Colour Standard
kollektionen. Stolen er testet i henhold til British Standard BS
5459-2, som er brugt til at teste intensivt brug (24/7 brug). Se
desuden de generelle garantibetingelser i HÅG prislisten.

Diverse:
• 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.

MILJØ (HÅG FUTU KOLLEKTION)
• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj.
• Indeholder 40% regenereret materiale (post-forbruger
og post-industrielt affald).
• Lavt carbon fodaftryk på 54,5 kg CO2 ækvivalenter.
• Indeholder ingen farlige kemikalier.
Materiale specifikation (model 1100):
• Stål 38%, Plast 35%, Aluminium 20%, PUR 5%, Tekstil: 2%.
• Total vægt af produktet: 18 kg (uden armlæn).
• Andel af genanvendeligt materiale: 95%.

Certificeringer:
• Flokk er certificeret af DNV-GL i henhold til ISO 14001:2015.
• Miljødeklaration (EPD) – livscyklus analyse af stolen baseret
på 14025-EPD.
• GREENGUARD certifikat – sikrer at stolen ikke forurener.
• *Möbelfakta certifikat – svensk miljø, kvalitets og CSR
certifikat.
*kun HÅG Futu 1200

MODELLER OG MÅL

Mål og vægt for HÅG Futu

HÅG Futu 1100 mesh

HÅG Futu 1200 solid

HÅG Futu Comm. 1102 mesh

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

400-550

400-550

400-550

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

450-640

450-640

N/A

Højde på ryglæn (mm) [2]

600

600

600

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

170-225

155-250

N/A

Sædedybde (mm) [5]

370-450

380-460

370-450

Højde på armlæn (mm) [6]

200-300

200-300

200-300

Sædebredde (mm) [7]

460

460

460

Stolens bredde (mm) [8]

610-715

610-715

610-715

Fodkrydsets diameter (mm) [9]

730

730

785

Vægt (uden armlæn)

16,2 kg

15,4 kg

16,2 kg

Mål i mm. Siddehøjde målt ved belastning på 64 kg. Der hvor stolen er justérbar, er minimum og maksimum mål opgivet.
Vippeudslaget er 20° forover og 14° bagover fra neutral position, som er -3° bagover.
Venligst bemærk at målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.
*Standard gaslift i henhold til EN 1335 Klasse A.
A: Sædets midtpunkt hvor stolen belastes med 64 kg før man tager mål.
S: Forreste punkt på ryglænet (referencepunkt til mål af ryglænsregulering).

KONFIGURATION TILVALG
• HÅG Futu model 1200 fås kun i FutuKnit solid tekstil (ikke
mesh).
• 3D vævet tekstil specielt designet til HÅG Futu. FutuKnit
er udviklet til at bevare sin fasthed ved professionelt daglig
brug.
• Syv indbydende farver i tekstil/mesh der matcher perfekt
sammen: Straw, Frost, Stone, Dusk, Aubergine, Night og
Forest.

• Armlæn er tilvalg og kan leveres med polstret læder top
for ekstra blød komfort og eksklusiv følelse.
• Lænderstøtte er tilvalg for ekstra støtte og øget komfort.
Kan kun tilpasses arbejdsstole og fås ikke til Communication
modeller.

Straw

Frost

Stone

Dusk

Aubergine

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

Night

Forest

