Het is onze missie om beweging en variatie op de
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren intuïtief de natuurlijke beweging van het
lichaam. Gevarieerde zithoudingen leiden tot een
betere gezondheid en hogere productiviteit.

HÅG Futu® collectie
• De unieke HÅG in Balance® technologie zorgt intuïtief voor
meer beweging gedurende de werkdag.
• Deze gestroomlijnde stoel past naadloos in iedere
werkomgeving.
• Gebruikersvriendelijk en daardoor zeer geschikt voor
lexibele werkomgevingen.
• Instelmogelijkheden: zithoogte, zitdiepte, lendesteun,
schommelweerstand/HÅG in Balance® (incl. vergrendeling),
armlegger hoogte en breedte.
(De HÅG Futu Communication heeft een comfortabel
bewegingsmechanisme dat niet kan worden vergrendeld)
• Kies uit zeven bijpassende stoffen en mesh kleuren.

Design: Marianne Støren Berg/KODE Design, Leif Isachsen/KODE Design en
Halogen, Aleksander Borgenhov/PowerDesign, Flokk Design Team
Patent- en ontwerp beschermd.

KWALITEIT
10 jaar garantie:

Onderhoud:

• HÅG verleent 10 jaar garantie bij productiefouten op alle
bureaustoelen bij normaal gebruik tot 9 uur per dag.

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

Certificeringen (model 1200):
• Getest en goedgekeurd volgens EN 1335 Class A, ANSI/
BIFMA X5.1, GS keurmerk, BS 5459-2, NPR 1813 2016 (met 3D
armleggers) en het Zweedse Möbelfakta.
• Flokk is gecertiiceerd door DNV-GL volgens ISO 9001.
5 jaar garantie bij 24/7 gebruik:
• HÅG verleent vijf jaar garantie op de HÅG Futu voorzien van
stof uit onze standaard collectie voor gebruik van meer dan
negen uur per dag. De stoel is getest in overeenstemming
met British Standard BS 5459-2, voor het testen van intensief
gebruik (24-uursgebruik). Zie de HÅG prijslijst voor de
gedetailleerde garantievoorwaarden.

Brandveiligheid:
• CMHR schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag
beschikbaar en kan bij bestelling worden opgegeven (houd
rekening met 2-5 weken extra levertijd).

MILIEU (HÅG FUTU COLLECTIE)
• Gemakkelijk te demonteren zonder speciaal gereedschap.
• Bevat 36% gerecycled materiaal (post-consumer en postindustrieel afval).
• Lage CO2 uitstoot, 53,7 kg CO2 equivalent.
• Bevat geen schadelijke chemische stoffen.
Materiaal specificaties (1200):
• Staal 38%, kunststof 33%, aluminium 21%, PUR 5%, textiel 3%.
• Totaal gewicht: 17,1 kg.
• Percentage recyclebaar materiaal: 95%.

Certificeringen:
• Flokk is gecertiiceerd door DNV-GL volgens ISO 14001:2015.
• EPD (Environmental Product Declaration) – levenscyclus
analyse van de stoel gebaseerd op 14025-EPD.
• GREENGUARD certiicaat - zorgt voor een gezond
binnenklimaat, waarbij de stoel voldoet aan een strikte limiet
v.w.b. chemische emissies.
• Möbelfakta certiicaat - Zweeds certiicaat voor milieu,
kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BASISMODELLEN EN
AFMETINGEN

Fysieke maatvoering HÅG Futu

HÅG Futu mesh 1100

HÅG Futu solid 1200

HÅG Futu mesh Comm. 1102

HÅG Futu Comm 1070

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 165 mm lift* [1]

400-550

400-550

400-550

465

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 200 mm lift [1]

450-640

450-640

450-640

n.v.t.

Hoogte rugleuning (mm) [2]

600

600

600

460

Hoogte voorste steunpunt lendesteun (mm) [3]

170-225

155-250

170-225

n.v.t.

Zitdiepte (mm) [5]

370-450

380-460

370-450

465

Hoogte armleggers (mm) [6]

200-300

200-300

200-300

n.v.t.

Zitting breedte (mm) [7]

460

460

460

465

Stoelbreedte (mm) [8]

610-715

610-715

610-715

550

Diameter voetster (mm) [9]

730

730

580

n.v.t.

Gewicht (kg)

16,2 kg

15,4 kg

15,2 kg

9,3 kg

Afmetingen in mm. Gemeten met een belasting van 64 kg. In geval van verstelbaarheid, worden de minimum- en maximum
afmetingen vermeld.
Kanteling is 20° naar voren en 14° naar achteren vanuit een neutrale positie. 3° naar achteren voor alle modellen (behalve 1070).
De afmetingen kunnen enigszins variëren van stoel tot stoel.
*Standaard lift volgens EN 1335 Class A.
A: Midden van de stoel, belast met 64 kg.
S: Voorste punt van de rug, referentiepunt voor het meten van de instelling van de rugleuning.

CONFIGURATIE OPTIES
• De HÅG Futu modellen 1200 en 1070 worden uitsluitend
bekleed met FutuKnit solid (waarbij de 1070 alleen
verkrijgbaar is in de kleur Night) of met FutuKnit mesh voor
de modellen 1100 en 1102.
• 3D gebreide stof, speciaal ontworpen voor de HÅG Futu.
FutuKnit solid past zich door de elastische eigenschappen
van nature aan de vorm van de rug, het gewicht en de
bewegingen van de gebruiker aan.
• FutuKnit mesh en FutuKnit solid zijn in 7 aantrekkelijke
kleuren verkrijgbaar: Straw, Frost, Stone, Dusk, Aubergine,
Night en Forest.

• Armleggers zijn optioneel en kunnen geleverd worden met
gevoerde lederen tops voor extra zachtheid en exclusiviteit.
• Een lendesteun is (voor de bureaustoelen) optioneel
verkrijgbaar voor nog meer ondersteuning en comfort.

Straw

Frost

Stone

Dusk

Aubergine

Night

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HÅG dealer of gaat u naar: www.flokk.com/hag

Forest

