
10 jaar garantie:

• HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij 
gebruik tot 9 uur per dag.

Certificaten:

• Getest (in afwachting van goedkeuring) conform EN 1335-1 
2020 Klasse B en EN 1335-2-2018, GS (Geprüfte Sicherheit), 
EN 1729-2:2012+A1:2015 en EN 16139:2013.

• Flokk is ISO 9001:2015 gecertificeerd - kwaliteitsmanagement.

Onderhoud:

• Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een met 
lauwwarm water vochtige gemaakte schone, witte doek of 
spons. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet 
om het mechanisme te openen. Neem contact op met uw 
Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw 
stoel.

Informatie over brandveiligheid:

• CMHR-schuim is op aanvraag verkrijgbaar en kost ca twee tot 
vijf weken extra levertijd.

KWALITEIT

Ontwerp: Anderssen & Voll, hunting & Narud,  

BIG-GAME en het Flokk Design Team.

HÅG Tion™ 
• HÅG Tion is flexibel, duurzaam en ontworpen voor vrijwel elke 

werkplek, zowel thuis als op kantoor. 
• De stoel is gemaakt van 75% gerecycled en renewable 

materiaal, waardoor het volgens ons de meest duurzame 
bureaustoel ter wereld is en jou helpt om jouw impact op het 
klimaat te verminderen.

• De HÅG Tion collectie is een goed doordachte selectie van 
kleuren en materialen, die samen een iconische en eigentijdse 
reeks ontwerpen vormen.

• De HÅG Tion is een stoel waarbij flexibiliteit voorop staat. Ons 
handelsmerk, het  HÅG inBalance® bewegingsmechanisme 
zorgt ervoor dat de stoel al je bewegingen volgt en 
ondersteunt en je helpt gezond, actief en productief te blijven. 

De missie van HÅG is om beweging en variatie op 
de werkplek mogelijk te maken. HAG zitoplossig- 
en stimuleren een natuurlijke en intuïtieve manier 
van bewegen en zorgen voor veel gevarieerde 
zithoudingen, zodat de gebruiker fit, gezond en 
productief blijft.  



Contact uw HAG dealer voor meer informatie of bezoek: www.flokk.com/hag

MODELLEN EN 
AFMETINGEN

  
Afmetingen in mm. Gemeten met 64 kg belasting. Wanneer een stoel verstelbaar is, 
worden de minimale en maximale afmetingen vermeld. Houd er rekening mee dat deze 
afmetingen niet absoluut zijn. Ze kunnen enigszins verschillen van stoel tot stoel.

1) Beschikbaar in Q2 2022  

CONFIGUARTIE & OPTIES 

• Alle modellen kunnen naar keuze worden geconfigureerd 
in 5 verschillende aluminium kleuren en te combineren in 
poedercoat of gepolijste afwerking. 
 

• Alle modellen kunnen gestoffeerd worden met stoffen uit de 
Flokk Standard, Extended en Curated collecties.

• Armleggers in solide aluminium zijn optioneel en kunnen 
worden geleverd in 5 verschillende kleuren, in poedercoat of 
gepolijste afwerking.

DUURZAAMHEID

• Makkelijk te demonteren en revitaliseren zonder gebruik van 
speciaal gereedschap. 

• Gemaakt met 68-74% gerecycled materiaal. 
• CO2-voetafdruk van 39,1 kg CO2e voor model 2100 zonder 

armleggers, inclusief verpakking.
• Bevat geen gevaarlijke chemicaliën. 

Certificaten:
• Flokk is ISO 14001:2015 gecertificeerd - milieumanagement.
• Environmental product declaration (EPD) - levenscyclus 

analyse van de stoel gebaseerd op ISO 14025:2010. 
• GREENGUARD GOLD certificaat - toont aan dat de stoelen 

geen schadelijke emissies veroorzaken. 

• In afwachting van goedkeuring: Möbelfakta certificaat.
• In afwachting van goedkeuring: het Nordic Swan Ecolabel.

Materiaal specificaties:
• Totaal aandeel gerecycled materiaal: 68-74%. 
• 97-98% gerecycled aluminium, 94% post-consumer 

gerecycled plastic in de rug- en zitschalen. 
• Totaal gewicht van het product 10,9 kg - model 2100 zonder 

armleggers, verpakking niet inbegrepen.

Fysieke afmetingen HÅG Tion (ref. EN 1335) HÅG Tion 2100 HÅG Tion 2140 HÅG Tion 2160 HÅG Tion 22001) HÅG Tion 22401)

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 150 mm lift  [a] 408-542 408-542 408-542 408-542 408-542

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 200 mm lift[a] 485-664 485-664 485-664 485-664 485-664

Seat depth with slide (mm) [b] 425 435 435 422 435

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

Zitbreedte [d] 455 470 470 450 470

Hoogte van het rugsteunpunt [S] boven de zitting [f] 240 240 240 240 240

Hoogte van de rugleuning (mm) [g] 251 251 257 253 253

Breedte rugleuning [i] 464 464 464 464 464

Helling rugleuning (graden) -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

Hoogte armleuningen (mm)  [p] 229 229 229 229 229

Hoogte hoofdsteun [p] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Afstand tussen armleuningen [r] 492 492 492 492 492

Stoelbreedte (mm)  [u] 600 600 600 600 600

Neutrale positie (graden) -3 -3 -3 -3 -3

Kantelbereik (graden) -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4 -14 – +7,4

Diameter voetbasis (mm) [s] 620 620 620 620 620

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


