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 kollektionen
• För samman och förbättrar alla fördelar med HÅG
varumärket.
• Även om stolen erbjuder en av dom mest avancerade
ergonomiska lösningarna är den lätt och användarvänlig.
• HÅG in Balance® technology tillför omedveten rörelse som
ger mer energi och bättre flöde genom arbetsdagen.
• Mjuka, omfamnande former samt innovativa HÅG SlideBackTM
armstöden tillåter dig att ändra din sittställning för en utmärkt
komfort.
• Användarvänlighet med minimalt behov av justering för den
individuella användaren.
• Detta gör HÅG SoFi till den perfekta fleranvändarstolen till
kontorsmiljöer men även till det personliga sittandet.
• Designad så du kan skapa din personliga stol med ett stort
urval av material och färger att välja mellan.
• Finns även som en dynamisk mötesrumsstol.
• HÅG in BalanceTM, justerbar sitshöjd, sitsdjup och svankstöd
är standard. Det är även justerbart gungmotstånd, låsbar
gunga samt fotstödsplattor. Justerbara armstöd (höjd och
bredd) med eller utan den unika HÅG SlideBackTM funktionen
och huvudstöd är som ett tillval.

Design: Frost Produkt AS, Powerdesign AS
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, GS mark,
NPR 1813 och Möbelfakta.
• Flokk är certifierade av DNV-GL enligt 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.

MILJÖ
• Enkel att montera isär utan att använda specialverktyg.
Innehåller inga farliga kemikalier.
• Flokk är certifierad enligt ISO 14001.
Specifikationer för HÅG SoFi 7300 (med aluminium
armstöd och helklädd):
• Aluminium 38%, Plast 28%, Stål 22%, PUR 6%, Zink: 5%,
Tyg: 1%, PVC 0%.
• Totalvikt av produkten 23,1 kg (med armstöd).
• Delar av återvunnet material (inklusive förpackning): 45%.
• Delar av återvinningsbart material (inkl. förpackning): 95%.
• Carbon footprint på 92 kg CO2 equivalents.

Specefikation för HÅG SoFi 7500 (med aluminium armstöd
och meshrygg):
• Aluminium 35%, Plast 36%, Stål 21%, PUR 3%, Zink: 3%,
Tyg: 2%, PVC 0%.
• Totalvikt av produkten 22,8 kg (med armstöd).
• Delar av återvunnet material (inklusive förpackning): 47%.
• Delar av återvinningsbart material (inkl. förpackning): 96%.
• Carbon footprint på 93 kg CO2 equivalents.
Certifikat:
• Environmental product declaration (EPD) – Livscykel analys
baserad på 14025.
• GREENGUARD – certifkat – försäkrar att stolen uppfyller
strikta gränser gällande kemiska utsläpp.
• Alla våra standardtyger är certifierade med European
Ecolabel or Oeko-Tex® Standard 100.
• Meshtyget är 100% av polyester och är certifierad för
Oeko-Tex® Standard 100.

MODELLER OCH
MÅTT

Fysiska mått HÅG SoFi

7500

7200

7300*

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

395-545

395-545

395-545

Sitthöjd, mätt med 64 kg vikt 200 mm liftomat [1]

450-640

450-640

450-640

Höjd på ryggbrickan [2]

720

620

720

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

165-260

165-260

165-260

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

630-835

630-835

630-835

Sittdjup [5]

380-460

380-460

380-460

Höjd på armstöd [6]

185-300

185-300

185-300

Sitsbredd [7]

450

450

450

Maximal stolsbredd [8]

600-715

600-715

600-715

Fotkryss diameter [9]

730

730

730

Stolsvikt (utan armstöd)

17.0 kg

17.3 kg

17.5 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått.
Gungutslag är 20° framåt och14° bakåt från en neutral position 4° från bakkant för alla modeller
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A.
A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg.
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsregleringen

TILLVAL
• HÅG SoFi finns tillgänglig i 2 höjder för den helklädda ryggen
och i en höjd för meshryggen. Meshryggen finns i två färger
(svart och ljusgrå).
• Alla modeller kan kläs i tyg från HÅG Total Colour (HTC)
kollektionen eller HÅG Extended.
• Armstöd i aluminium eller plast finns som extra tillval och kan
fås med antingen mjuk topp, läder eller 3D.

• HÅG SlideBack™ armstöds innovation tillåter dig att enkelt
justera höjd, bredd eller att skjuta armstöden bakåt.
Gör det lättare att flytta sig närmre sitt skrivbord, bjuder in till
att sitta på sidan eller att använda armstöden som support.
(extra tillval).
• Huvudstöd ger dig avlastning och support till dina axlar, nacke
och huvud. (extra tillval)

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

