HÅG’s mission är att tillföra rörelse och variation
till arbetsplatsen. En HÅG produkt stimulerar en
intuitiv och naturlig rörelse av din kropp och en
variation av sittställningar som leder till en bättre
hälsa och produktivitet.

HÅG Futu® kollektionen
• Vår signatur teknologi HÅG in Balance som är skapad för
att ge en mer naturlig rörelse som en del i ditt vardagliga
arbetsliv.
• Tack vare dess strömlinjeformade design passar den in i alla
arbetsmiljöer.
• Användarvänlig och passar ett kontor där man är många olika
användare på samma stol.
• Justerbar sitshöjd, sitsdjup, svankstöd, gungmotstånd/
HÅG in Balance, låsbar gunga, höjd på armstöd samt
armstödsbredd. (HÅG Futu Communication modellerna har
inte justerbart gungmotstånd och låsning av gunga).
• Välj mellan sju fina matchande tyger- och meshfärger.
Design: Marianne Støren Berg/KODE Design,
Leif Isachsen/KODE Design och Halogen,
Aleksander Borgenhov/PowerDesign,
Flokk Design Team
Patent- och design beskyttet

KVALITET
10 års garanti:

Underhåll:

• HÅG ger tio års garanti på produktionsfel på alla arbetsstolar
med normal användning upp till 9 tim per dag.

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

Certifikat (modell 1200):
• Testad enligt EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1, GS mark
och BS 5459-2, NPR 1813 (med 3D armstöd) och Möbelfakta.
5 års garanti vid 24/7 användande:
• HÅG ger fem års garanti på HÅG Futu med tyg från vår
standardkollektion vid användande i mer än 9 tim per dag.
Stolen har testats enligt British Standard BS 5459-2, vilket
är vanligast när man testar ett intensivt användande (24 tim
användande). Vänligen se HÅG’s prislista för mer detaljerad
info om våra garantier.

Brandskydd:
• CMHR skum (brandskyddat skum) finns vid förfrågan, men
måste specificeras vid beställning och lägger på två till fem
veckor på leveranstiden. CHMR skum måste märkas upp på
stol som ska användas för hemmabruk.

MILJÖ (HÅG FUTU 1100)
• Enkel att monter isär utan att behöva några speciella verktyg.
• Innehåller 40% av återvunnet material (post-consumer och
post industrial waste).
• Lågt koldioxidavtryck på 54,5 kg CO2 equivalents.
• Avger inga skadliga kemikalier.
Material specifikation (HÅG Futu 1100):
• Stål 38%, Plast 35%, Aluminium 20%, PUR 5%, Textil 2%.
• Totalvikt av produkten: 18,0 kg (med armstöd).
• Andel material som kan återvinnas: 95%.

Certifikat (alla):
• Flokk är certifierade av DNV GL enligt ISO 14001:2015.
• Enviromental product declaration (EPD) – livscykel analys av
stolen är baserad på 14025 EPD.
• GREENGUARD certifikat – säkerställer ett hälsosamt
inomhusklimat, som möter dom strikta reglerna om kemiska
utsläppsnivåer.
• *Möbelfakta – ett certifikat som täcker områden runt miljö,
kvalitet och socialt ansvar.
* Kun 1200

MODELLER OCH MÅTT

Modeller och mått

HÅG Futu 1100 mesh

HÅG Futu 1200 solid

HÅG Futu Comm. 1102 mesh

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

400-550

400-550

400-550

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

450-640

450-640

N/A

Höjd på ryggstöd (mm) [2]

600

600

600

Höjd på främsta supportpunkt på svankstöd [3]

170-225

155-250

N/A

Sitsdjup (mm) [5]

370-450

380-460

370-450

Armstödshöjd (mm) [6]

200-300

200-300

200-300

Sitsbredd (mm) [7]

460

460

460

Stolsbredd (mm) [8]

610-715

610-715

610-715

Fotkryss diameter (mm) [9]

730

730

785

Vikt (utan armstöd))

16,2 kg

15,4 kg

16,2 kg

Mått i mm. Mått med 64 kg belastning. Där stolen är justerbar, listas minimum och maximum mått.
Gungutslag är 20° framåt och 14° bakåt från en neutral position 3° från bakkant för alla modeller
Vänligen notera att måtten inte är exakta. Dom kan variera något från stol till stol.
* Standard liftomat enligt EN 1335 Class A
A: Mittpunkt, belastad med 64 kg
S: Främsta punkt på ryggen, referenspunkt för mått av ryggstödsjustering

KONFIGURATIONS TILLVAL
• HÅG Futu kräver FutuKnit solid för 1200 modellen eller
FutuKnit mesh för 1100 och 1102 modeller.
• 3D format stickat tyg, speciellt designad för HÅG Futu.
FutuKnit solid anpassas till formen av användarens rygg, vikt
och rörelse.

• Sju attraktiva färger för FutuKnt mesh och FutuKnit solid.
Straw, Frost, Stone, Dusk, Aubergine, Night och Forest.
• Armstöd är tillval och kan även fås med stoppad lädertopp för
en extra mjuk och exklusiv känsla.

Straw

Frost

Stone

Dusk

Aubergine

För mer information vänligen kontakta din HÅG återförsäljare eller besök www.se.flokk.com/hag

Night

Forest

