HÅG’s mission är att tillföra rörelse och variation
till arbetsplatsen. HÅG’s produkter stimulerar den
intuitiva och naturliga rörelsen av kroppen och
variationen av sittställningar vilket i sig leder till
bättre hälsa och produktivitet.

HÅG Tion™
• HÅG Tion är flexibel och hållbar, den är utformad för att passa
nästan var som helst. Både i hemarbetsytorna som i dynamiska
kontorsmiljöer.
• Med 75% återvunnet och förnybart innehåll anser vi att det är
den mest hållbara arbetsstolen i världen, vilket hjälper dig att
minska din miljöpåverkan.
• HÅG Tion-kollektionen är ett genomtänkt urval av färger
och material som skapar en ikonisk och modern uppsättning
designade stolar.
• HÅG Tion är en stol med flexibilitet i centrum. Vår unika
HÅG inBalance® rörelsemekanism stimulerar till intuitiv och
naturlig rörelse av kroppen samt variation av sittställningar
vilket hjälper dig att hålla dig frisk och aktiv utan att
kompromissa med produktiviteten.
Design: Anderssen & Voll, Hunting & Narud,
BIG-GAME och Flokk Design Team.

KVALITET
10 års garanti:

Underhåll:

• HÅG tillhandahåller 10 års garanti mot produktionsfel på alla
arbetsstolar under normal användning upp till 9 h per dag.

• Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den
med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet,
rentvatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna
sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare
omdu har behov av service eller underhåll på stolen.

Certifikat:
• Testad enligt (pending approvals) EN 1335-1 2020 Type B
och EN 1335-2-2018, GS, EN 1729-2:2012+A1:2015 och EN
16139:2013
• Flokk är ISO 9001:2015 certifierad - kvalitetsledning.

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.

HÅLLBARHET
• Designad för att enkelt kunna montera isär och klä om utan
att använda massa verktyg.
• Innehåller inga skadliga kemikalier.
• Gjord av 68-74% återvunnet material.
• Koldioxidavtryck 39,1 kg CO2e för modell 2100 utan armstöd,
förpackning ingår.

Material Specefikation:
• Andel av återvunnet matererial: 68-74%.
• Återvunnen aluminium 97-98%, post-consumer återvunnen
plast i sits- och ryggskal 94%.
• Total vikt av produkten 10,9 kg - modell 2100 utan armstöd,
förpackning ingår ej.

Certifikat:
• Flokk är ISO 14001:2015 certifierad - miljöledning.
• Miljödeklaration (EPD) - livscykelanalys av stolen baserad på
ISO 14025:2010.
• GREENGUARD GOLD certifikat – försäkrar att stolen möter
dom strikta kraven på kemiska utsläpp.
• Väntar på godkännade: Möbelfakta certifikat.
• Väntar på godkännande: Svanenmärket.

MODELLER OCH
MÅTT
Fysiska mått HÅG Tion (ref. EN 1335)

HÅG Tion 2100

HÅG Tion 2140

HÅG Tion 2160

HÅG Tion 22001)

HÅG Tion 22401)

Sitthöjd, mätt med 64 kg vikt 150 mm liftomat[a]

408-542

408-542

408-542

408-542

408-542

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

485-664

485-664

485-664

485-664

485-664

Sittdjup med glid (mm) [b]

425

435

435

422

435

Sittdjup (mm) [c]

425

435

435

422

435

Sittbredd (mm) [d]

455

470

470

450

470

Ryggstödets höjd [S] ovanför sätet [f]

240

240

240

240

240

Ryggstödshöjd [g]

251

251

257

253

253

Ryggstödsbredd [i]

464

464

464

464

464

Ryggstödets lutning (grader)

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

Armstödshöjd [p]

229

229

229

229

229

Nackstödshöjd [p]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Avstånd mellan armstöd [r]

492

492

492

492

492

Stolbredd (mm) [u]

600

600

600

600

600

Neutral position (grader)

-3

-3

-3

-3

-3

Lutningsområde (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

Vikt (kg)

10,9

10,9

11,1

13,7

13,2

Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.
1)
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KONFIGURATIONS MÖJLIGHETER
• Alla modeller kan konfigureras enligt dina önskemål genom
att kombinera och välja mellan 5 olika aluminium färger i en
tumlad eller polerad yta.

• Alla modeller kan kläs i tyger från Flokk Standard, Extended
och Curated collections.
• Armstöd i solid aluminium finns som tillval och går att få i 5
olika färger i en tumlad eller polerad yta.

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

