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 SoFi Collectie
• Hoewel de stoelen de meest geavanceerde ergonomische
oplossingen bieden, zijn ze nog steeds enkele van de meest
gebruiksvriendelijke stoelen die er zijn.
• De HÅG in Balance®-technologie zorgt voor meer onbewuste
bewegingen, wat resulteert in meer energie en een betere
doorstroming gedurende uw werkdag.
• Zachte, omhelzende rondingen en innovatieve HÅG
SlideBack ™ waarmee u uw zithouding kunt aanpassen voor
uitstekend comfort.
• Superieure gebruiksvriendelijkheid met minimale aanpassing
voor de individuele gebruiker.
• Dit maakt een HÅG SoFi een zeer goede stoel voor
kantooromgevingen met meerdere gebruikers, evenals bij
persoonlijke bureaus.
• Ontworpen om te worden aangepast met een breed scala
aan materialen en kleuren.
• Ook verkrijgbaar als bijpassende, dynamische vergaderstoel.
• HÅG in Balance ™, verstelbare zithoogte, zitdiepte en
lendensteun en instelbare kantelweerstand
• Verstelbare armleuningen (hoogte en breedte) met of zonder
de unieke HÅG SlideBack ™ -functie en hoofdsteun zijn
optionele extra’s.

Ontwerp: Frost Produkt AS, Powerdesign AS en Flokk Design Team
Gepatenteerd en beschermd ontwerp

KWALITEIT
10 jaar garantie:
• HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij
gebruik tot 9 uur per dag.
Certificaten:
• Getest volgens EN 1335 Klasse A. ANSI BIFMA X5.1, GSmerk, NPR 1813 en Zweedse Möbelfakta.
• Flokk is gecertificeerd door DNV-GL volgens ISO 9001.
Onderhoud:
• Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem
schoon met een schone, witte doek of spons die licht

bevochtigd is met schoon lauw water. Verwijder geen plastic
onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.
Neem contact op met uw Flokk-dealer als de stoel moet
worden hersteld of onderhouden.
Informatie over brandveiligheid:
• CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag
verkrijgbaar voor een volledig gestoffeerd model, maar moet
bij de bestelling worden opgegeven en voegt ongeveer twee
tot vijf weken toe aan de levertijden.

MILIEU
• Eenvoudig te demonteren zonder speciaal gereedschap te
gebruiken.
• Bevat geen gevaarlijke chemicaliën.
• Flokk heeft een gecertificeerd milieubeheersysteem in
overeenstemming met ISO 14001.
Specificaties voor HÅG SoFi 7300 (met aluminium armleuning
en volledig gestoffeerd):
• Aluminium 38%, kunststof 28%, staal 22%, PUR 6%, zink: 5%,
textiel: 1%, PVC 0%.
• Totaal gewicht van product 23,1 kg (met armleuningen).
• Aandeel gerecycled materiaal (inclusief verpakking): 45%.
• Aandeel recyclebaar materiaal (inclusief verpakking): 95%.
• CO2-voetafdruk komt overeen met 92 kg CO2.

Specificaties voor HÅG SoFi 7500 (met aluminium
armleuningen en mesh rug):
• Aluminium 35%, kunststof 36%, staal 21%, PUR 3%, zink: 3%,
textiel: 2%, PVC 0%.
• Totaal gewicht van product 22,8 kg (met armleuningen).
• Aandeel gerecycled materiaal (inclusief verpakking): 41%.
• Aandeel recyclebaar materiaal (inclusief verpakking): 96%.
• CO2-voetafdruk komt overeen met 93 kg CO2.
Certificaten:
• Milieuproductverklaring (EPD) • levenscyclusanalyse op basis van 14025.
• GREENGUARD-certificaat - zorgt ervoor dat de stoel aan
strikte chemische emissiegrenswaarden voldoet.
• Al onze standaardstoffen zijn gecertificeerd met het
Europese Ecolabel of Oeko-Tex® Standard 100.
• De Mesh-stof is 100% polyester en heeft een certificaat voor
Oeko-Tex® Standard 100.

MODELLEN EN
AFMETINGEN

Fysieke metingen HÅG SoFi

7500

7200

7300

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

395-545

395-545

395-545

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

450-640

450-640

450-640

Hoogte van rugkussens (mm) [2]

720

620

720

Hoogte van het belangrijkste ondersteuningspunt op rugpads (mm)
[3]

165-260

165-260

165-260

Hoogte van belangrijkste steunpunt op hoofdsteun [4]

630-835

630-835

630-835

Zitdiepte (mm) [5]

380-460

380-460

380-460

Hoogte armleuningen (mm) [6]

185-300

185-300

185-300

Zitbreedte (mm) [7]

450

450

450

Stoelbreedte (mm) [8]

600-715

600-715

600-715

Voetbasis diameter (mm) [9]

730

730

730

Gewicht (zonder armleuningen)

17.0 kg

17.3 kg

17.5 kg

Afmetingen in mm. Gemeten met 64 kg belasting. Wanneer een stoel verstelbaar is, worden de minimale en
maximale afmetingen vermeld. Het kantelbereik is 20 ° naar voren en 14 ° naar achteren vanuit een neutrale
positie 4 ° naar achteren.
Houd er rekening mee dat deze afmetingen niet absoluut zijn. Ze kunnen enigszins verschillen van stoel tot stoel.
* Standaardlift volgens EN 1335 Klasse A.
A: Middelpunt van de stoel, belast met 64 kg.
S: Voorste punt van de rug, referentiepunt voor het meten van de aanpassing van de rugsteun.

CONFIGURATIE EN OPTIES
• HÅG SoFi is verkrijgbaar in twee hoogten met volledig
gestoffeerde ruggen en één hoogte voor rug in mesh stof.
Mesh rug is verkrijgbaar in twee kleuren (zwart en lichtgrijs).
• Alle modellen kunnen worden bekleed met stofffen van de
HÅG Standard Collection of HÅG Extended Collection.
• Armleuningen in aluminium of kunststof zijn optionele extra’s
en worden geleverd met soft tops, lederen tops of 3D tops.

• HÅG SlideBack ™ armleuningen laten u toe eenvoudig de
hoogte en breedte aan te passen, en de armleuningen naar
achteren te schuiven.
• Maakt het mogelijk om dichter bij uw bureau te komen,
nodigt uit zijwaarts te zitten of de armleuningen als
elleboogsteun te gebruiken (optioneel extra).
• Hoofdsteun geeft u rust en ondersteuning voor schouders,
nek en hoofd (optioneel extra).

Contacteer voor meer informatie uw HÅG dealer of bezoek: www.flokk.com/hag

