
10-års garanti:

• HÅG gir 10-års garanti mot fabrikasjonsfeil på alle HÅG-stoler 
som er i vanlig bruk inntil 9 timer pr. dag.

Sertifiseringer:

• Avventer resultat for tester i henhold til EN 1335-1 2020  
Type B og EN 1335-2-2018, GS,  EN 1729-2:2012+A1:2015  
og EN 16139:2013

• Flokk er ISO 9001:2015 sertifisert - kvalitetsledelse.

Vedlikehold: 

• Støvsuges med møbelbørste eller tørkes med ren, hvit klut 
eller svamp vridd opp i lunkent, rent vann. Ikke fjern noen av 
plastdekslene eller forsøk å åpne setemekanismen. Ta kontakt 
med din HÅG forhandler dersom det er behov for service 
eller vedlikehold på stolen.

Brannsikkerhet:

• CMHR skum (flammehemmende skum) er tilgjengelig på 
forespørsel, vennligst opplys om dette ved bestilling.  
Det må påregnes ca. 2−5 ukers ekstra leveringstid.

KVALITET

Design: Anderssen & Voll, Hunting & Narud, 

BIG-GAME and Flokk Design Team.

HÅG Tion™ 
• HÅG Tion er fleksibel og bærekraftig, og designet for å passe  

i ethvert miljø; fra dynamiske kontormiljøer på arbeidsplassen 
til hjemmekontoret.

• Med hele 75% resirkulerte og fornybare materialer, tror vi 
at dette må være den mest bærekraftige arbeidsstolen i 
verden. Ved å velge HÅG Tion bidrar du med å redusere din 
innvirkning på klima og miljø.

• Kolleksjonen består av et gjennomtenkt utvalg av farger og 
materialer – en ikonisk og moderne serie med ulike stoldesign.

• Den unike mekanismen HÅG inBalance® gir intuitiv og naturlig 
bevegelse med god komfort og støtte, uten at du behøver å 
tenke på det. Dette er kjernen i hele stolen.

HÅGs misjon er å skape bevegelse og variasjon 
på arbeidsplassen. HÅGs produkter stimulerer 
til intuitiv og naturlig bevegelse av kroppen samt 
variasjon av sittestillinger for å forbedre helse og 
produktivitet.



For mer informasjon kontakt din HÅG forhandler eller besøk oss på: www.flokk.com/hag

MODELLER
MÅL OG VEKT

Er ikke noen S-punkt mer i EN-standarden. 
Vær oppmerksom på at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.

1) Tilgjengelig Q2, 2022

TILBEHØR

• Enkel å demontere uten bruk av spesialverktøy.
• Består av 68-74% resirkulerte materialer.
• Karbonfotavtrykk på 39,1 kg CO2e for modell 2100 uten 

armlener, emballasje inkludert.
• Inneholder ingen skadelige kjemikalier. 

   Sertifiseringer:

• Flokk er ISO 14001:2015 sertifisert - miljøledelse.
• Miljødeklarasjon (EPD) – livssyklusanalyse av stolen basert på 

ISO 14025:2010. 
• GREENGUARD GOLD sertifikat – sikrer at stolen tilfredsstiller 

strenge kjemiske utslippsgrenser. 
• Avventer godkjenning: Möbelfakta sertifikat.
• Avventer godkjenning: Svanemerket. 

Materialespesifikasjoner: 

• Total andel resirkulerte materialer: 68-74%.
• Resirkulert aluminium 97-98%, forbrukerbrukt plast  

i sete- og ryggskall 94%.
• Total vekt på produktet 10,9 kg - model 2100 uten armlener, 

emballasje ikke inkludert.

MILJØ

HÅG task chair (ref. EN 1335) HÅG Tion 2100 HÅG Tion 2140 HÅG Tion 2160 HÅG Tion 22001) HÅG Tion 22401)

Setehøyde, målt med 64 kg belastning, 150 mm liftomat [a] 408-542 408-542 408-542 408-542 408-542

Setehøyde, målt med 64 kg belastning, 200 mm liftomat [a] 485-664 485-664 485-664 485-664 485-664

Setedybde med lysbilde (mm) [b] 425 435 435 422 435

Setedybde (mm) [c] 425 435 435 422 435

Setebredde (mm) [d] 455 470 470 450 470

Høyden på ryggstøttepunktet [S] over setet [f] 240 240 240 240 240

Rygghøyde [g] 251 251 257 253 253

Ryggbredde [i] 464 464 464 464 464

Ryggstøttehelling (grader) -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

Høyde armlener (mm) [p] 229 229 229 229 229

Høyde nakkestøtte [p] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Avstand mellom armlener [r] 492 492 492 492 492

Stolbredde [u] 600 600 600 600 600

Nøytral posisjon (grader) -3 -3 -3 -3 -3

Tiltområde (grader) -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4

Fotkryss diameter (mm) [s] 620 620 620 620 620

Vekt  (kg) 10,9 10,9 11,1 13,7 13,2

• Alle modellene kan konfigureres etter eget ønske.
• Tilgjengelige farger for sete og rygg: Black, Mist, Harvest, 

Moss, Crowberry, Blush, Chestnut, samt massiv tre.
• Tilgjengelige farger for fotkryss: Black, White, Silver,  

Blush rose, Moss grey, samt polert- og tromlet aluminium,  
og gasslift: Black, White, Silver, Blush rose og Moss grey. 

• Alle modeller kan leveres med tekstiler fra Flokks Standard-, 
Extended- og Curated Fabric & Colour kolleksjon.

• Armlener er ekstrautstyr og er tilgjengelig i 5 ulike lakkfarger 
(Black, White, Silver, Blush rose, Moss grey), samt polert og 
tromlet aluminium.


