HÅG’s vision är att ge rörelse och variation till
arbetsplatsen. HÅG produkter stimulerar till en
intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt
variation i sittställningar vilket förbättrar hälsan
och produktiviteten.

HÅG SoFi Communication
• HÅG in Balance® technology säkrar en mer omedveten
rörelse som ger mer energi och ett bättre flöde genom
ditt möte.
• Mjuk och omfamnande former tillsammans med ett unikt
klätt svankstöd som tillhandahåller utmärkt komfort och
support.
• Den är designad för att kunna anpassas efter användaren
med ett stort urval av material och färger.
• Justerbar sitshöjd och sitsdjup. Helklädd sits och ryggstöd,
aluminium fotkryss med fotstödsplattor.
Design: Frost Produkt AS,
Powerdesign och Flokk Design Team
Patent- och design skyddad

KVALITET
10-års garanti:

Underhåll:

HÅG ger tio års garanti mot produktionsfel på alla
arbetsstolar som har ett normalt användande upp till
9 tim 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, ANSI/BIFMA X5.1 och
GS mark.
• Flokk är certifierade av DNV-GL enligt ISO 9001.

Brandskyddsinformation:
• CMHR skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges
vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2–5 veckor. För
prisinformation kontakta Flokk.

MILJÖ
• Enkel att montera utan att använda en massa verktyg.
• Består av 45% återvunnet material (post-consumer och
post-industrial avfall).
• Carbon footprint på 92 kg CO2 equivalents.
• Innehåller inga giftiga gaser.
Certifikat:

Materialspecefikation för HÅG SoFi 7200/7300 (helklädd):
• Aluminium 38%, Plast 28%, Stål 22%, PUR 6%, Zinc: 5%,
Tyg: 1%, PVC 0%.
• Produktens totalvikt: 23,1 kg (med armstöd).
• Andel återvinningsbart material: 95%.
Materialspecefikation för HÅG SoFi 7500 (mesh):

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

• Mesh är 100% polyester och har certifikat för Oeko-Tex®
Standard 100.

MODELLER OCH
MÅTT

Fysiska mått HÅG SoFi

7202

7302**

7502

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

400-550

400-550

400-550

Höjd på ryggbrickan [2]

620

720

720

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

165-256

165-256

165-256

Height of foremost supportpoint on headrests [4]

N/A

N/A

N/A

Sittdjup [5]

380-460

380-460

380-460

Höjd på armstöd [6]

186-297

186-297

186-297

Sitsbredd [7]

450

450

450

Maximal stolsbredd [8]

600-715

600-715

600-715

Fotkryss diameter [9]

785

785

785

Stolsvikt (utan armstöd)

16.2 kg

16.7 kg

15.7 kg

Mått i mm. Mått med 64 kg belastning. Där stolen är justerbar, listas minimum och maximum mått.
Gungutslag är 11° framåt och 13° bakåt från en neutral position 2° från bakkant för alla modeller
Vänligen notera att måtten inte är exakta. Dom kan variera något från stol till stol.
* Standard lift according to EN 1335 Class A.
**Armrests are optional extras
***Please note that weight is without armrests.
* Standard liftomat enligt EN 1335 Class A
A: Mittpunkt, belastad med 64 kg
S: Främsta punkt på ryggen, referenspunkt för mått av ryggstödsjustering

TILLVAL
• HÅG SoFi Comm finns tillgänglig i två rygghöjder och en
rygghöjd för meshryggen. Meshryggen är finns i två färger
(svart och ljusgrå).
• Alla modeller kan kläs i tyg från HÅG Total Colour (HTC)
kollektionen eller Extended kollektionen.
• Armstöd i aluminium eller plast finns som extra tillval och
kan fås med antingen mjuk topp, läder eller 3D.

• Fotkryss, fyrfotat för samtliga modeller.
• Fotkryss i målad aluminium, svart, silver eller vit (Ø730 mm),
med hjul (som funktionsstol).
• 4 fots (Ø785 mm) fotkryss i svart aluminium (Endast för:
7202, 7302).

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

