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 Tion™
• HÅG Tion er fleksibel, bæredygtig og designet til at passe
ind hvor som helst i dynamiske kontormiljøer samt på
hjemmearbejdspladsen.
• Stolen er produceret af 75% genbrugsmaterialer og vi tror,
at det er den mest bæredygtige kontorstol i verden. Det
hjælper dig med at reducere din egen påvirkning af miljøet.
• HÅG Tion kollektionen har et nøje udvalg af farver og
materialer, der skaber et ikonisk og moderne design til
stoleserien.
• HÅG Tion er en stol, hvor fleksibilitet er i centrum. Vores
varemærke HÅG inBalance® bevægelsesmekanisme giver
ekstra komfort ved at bevæge stolen med din krop gennem
hele din arbejdsdag, hvilket hjælper dig med at forblive sund
og aktiv uden at gå på kompromis med produktiviteten.
Design: Anderssen & Voll, Hunting & Narud,
BIG-GAME og Flokk Design Team.

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:
• Testet i henhold til EN 1335-1 2020 Type B, EN 1335-2-2018,
GS, EN 1729-2:2012+A1:2015 samt EN 16139:2013.
• Flokk er ISO 9001:2015 certificeret - kvalitetsstyring.

Brandsikkerhed:
• CMHR-skum (flammehæmmende skum) fås på forespørgsel,
oplys venligst om dette ved bestilling. Der må påregnes ca.
2-5 ugers ekstra leveringstid.

MILJØ
•
•
•
•

Let at skille ad uden brug af speciel værktøj.
Indeholder ingen farlige kemikalier.
Fremstillet med 68-74% genanvendte materialer.
Klimaaftryk på 39,1 kg CO2e for model 2100 uden armlæn,
emballage inkluderet.

Certificeringer:
• Flokk er ISO 14001:2015 certificeret - miljøledelse.
• Miljødeklaration (EPD) - livscyklus analyse af stolen baseret på
ISO 14025:2010.
• GREENGUARD GOLD certifikat - sikrer at stolen ikke
forurener indeklimaet.
• Afventende godkendelse: Möbelfakta certifikat - Svensk
miljø- og kvalitetsmærkning.

• Afventer godkendelse: Svanemærket.
Materialespecifikation:
• Samlet andel af genbrugsmaterialer: 68-74%.
• Genanvendt aluminium 97-98 %, post-consumer plast i sæde
og rygskal 94%.
• Total vægt af produktet: 10,9 kg - model 2100, uden armlæn,
eksklusiv emballage.

MODEL OG MÅL

Mål og vægt for HÅG Tion (ref. EN 1335)

HÅG Tion 2100

HÅG Tion 2140

HÅG Tion 2160

HÅG Tion 22001)

HÅG Tion 22401)

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 150 mm lift [a]

408-542

408-542

408-542

408-542

408-542

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

485-664

485-664

485-664

485-664

485-664

Sædedybde med glide (mm) [b]

425

435

435

422

435

Sædedybde [c]

425

435

435

422

435

Sædebredde (mm) [d]

455

470

470

450

470

Højden på rygstøttepunktet [S] over sædet [f]

240

240

240

240

240

Højde på ryglæn (mm) [g]

251

251

257

253

253

Ryglænets bredde [i]

464

464

464

464

464

Ryglæn hældning (grader)

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

Højde på armlæn (mm) [p]

229

229

229

229

229

Højde på Nakkestøtte [p]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Afstand mellem armlæn [r]

492

492

492

492

492

Stolebredde (mm) [8]

600

600

600

600

600

-3

-3

-3

-3

-3

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

-14 – +7,4

Fodkryds (mm) [s]

620

620

620

620

620

Vægt (kg)

10,9

10,9

11,1

13,7

13,2

Neutral position (grader)
Hældningsområde (grader)

Venligst bemærk at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.
1)

Tilgængelig i 2. kvartal 2022

TILVALG
• Alle modeller kan konfigureres efter eget valg ved at vælge
og kombinere 5 forskellige lakfarver samt i tumbled eller
poleret aluminiums finish.

• Alle modeller kan polstres med tekstiler fra Flokk
Standard, Extended og Curated kollektionerne
• Armlæn i massivt aluminium er tilvalg og kan leveres
i 5 forskellige lakfarver samt i tumbled eller poleret
aluminiums finish.

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

