
HÅG
Sideways®

Stoel voor het nieuwe zitten.
Dit is de stoel die de moderne vergadercultuur serieus
neemt. HÅG Sideways tilt Scandinavisch meubeldesign naar
een nog hoger niveau. Zittend. Deze revolutionaire
vergaderstoel heeft een innovatieve zitting en een armlegger
die stimuleert tot beweging en nieuwe, comfortabele
zithoudingen – geheel in lijn met onze filosofie van variatie en

beweging voor de werkende mens. De zitting biedt maximaal
zitcomfort en uitstekende bewegingsvrijheid. De armlegger
loopt door achter de rugleuning als een omarming en biedt
ondersteuning en rust voor uw armen, of u nu recht naar
voren of zijwaarts zit. Eindelijk een stoel waarop u goed
zijwaarts kunt zitten.

Ontwerp: Formel Industridesign and HÅG
Gepatenteerd en beschermd ontwerp
Interieur en product foto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENTBLACK/
SOFTGRID 099

OCHRE/
SOFTGRID 084

SAND/
SOFTGRID 065 

OLIVE/
SOFTGRID 023
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HÅG Sideways 9730 HÅG Sideways 9732 HÅG Sideways 9740 HÅG Sideways 9742

HÅG SIDEWAYS GEBRUIKERSVOORDELEN:

BalancedMovementMechanismTM - Gebalanceerd kantelen.
Zitting

• Grote en comfortabele zitting die een zodanige vorm heeft dat zijwaarts
zitten net zo natuurlijk is als gewoon zitten. Hij biedt comfort, variatie
en beweging in de vergaderruimte op een natuurlijke wijze.

Armleggers
• De armlegger kan gebruikt worden om de onderarm op te laten rusten

of om u te helpen met de stoel naar voren en op zijn plek te schuiven.
Kleur keuze - Kunststof/ bekleding

• HÅG Sideways is uitvoerbaar in 4 kleuren Softgrid™ dat speciaal is
ontwikkeld voor de modellen 9730 en 9732. De kleuren zijn
geïnspireerd door de Scandinavische natuur en het patroon van de stof
weerspiegelt de vorm van de rugleuning van de stoel.

• De kunststof rugleuning is leverbaar in dezelfde 4 kleuren (Zwart,
Zandbeige, Olijfgroen en Okergeel) als de Softgrid™ bekleding,

waardoor de stoel een visuele eenheid wordt.

Voetster van gepolijst aluminium (incl. 4 stabilisatoren)
• De voetster biedt ondersteuning voor alternatieve posities
• Memospindel (alleen voor 9732 en 9742)

Slede modellen 9730 en 9740 worden gemonteerd geleverd
• Slede van roestvrij staal (dit model is stapelbaar tot 4 stoelen)

10 jaar garantie
Levenslange garantie op gasveer
Milieuvriendelijk
ISO 14025 EPD
GREENGUARD certificaat - garandeert dat de stoel niet schadelijk is
voor het binnenklimaat in de fabriek of kantoor.
Groene stroom certificaten

HÅG’s kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NS-ISO 9001. HÅG werd als eerste bedrijf in haar industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aandacht heeft voor het beschermen van het
milieu. In december 2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor alle producten. Voor
meer informatie bezoek onze website: www.hagbenelux.nl

FYSIEKE MATEN VOOR DE HÅG
SIDEWAYS 9732 / 9742 9730 / 9740

Zithoogte [1] 470 465

Rughoogte [2] 380 380

Diameter voetster [3] 580-7901) -

Zitdiepte [4] 470 470

Zittingbreedte [5] 470 470

Stoel breedte [6] 525 7901) 600

Hoogte armleggers [7] 235 235

Gewicht 10.5 kg 9.1 kg

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.

1) Max. diagonale diameter.
backwards.Kantelenpunt is 11 ° (10° for 9730 / 9740 ) naar voren en 15° naar achteren van de neutrale
positie. Neutrale positie is -3 ° (-2° for 9730 / 9740 ) naar achteren. Wij wijzen u erop dat de vermelde
afmetingen in geringe mate kunnen afwijken van de werkelijkheid.
* Afmetingen zonder armleggers.


