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 Tribute™
• Luxe bureaustoel die een uitstekende bewegingsvrijheid
toestaat, makkelijk in gebruik.
• Is voorzien van de unieke HÅG in Balance-technologie - met
een soepel voorwaartse en achterwaartse kantelfunctie.
• Gebogen rug in S-curve ondersteunt de natuurlijke kromming
van het lichaam en vermindert spanning in de bovenrug,
schouders en nek.
• Actieve ondersteuning van bovenrug en hoofd als je
achterover leunt.
• Volledig geïntegreerde lendensteun is gemakkelijk te
personaliseren.
• Met de slimme HÅG TiltDown™ -armleuningen kunt u dichtbij
zitten aan uw bureau.
Ontwerp: Svein Asbjørnsen / sapDesign®.
Gepatenteerd en beschermd ontwerp

KWALITEIT
10 jaar garantie:

Onderhoud:

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

• 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.

Certificaten:
• In afwachting van goedkeuring volgens EN 1335 Klasse A,
• BS 5459-2, ANSI BIFMA X5.1, GS.
• Flokk is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Informatie over brandveiligheid:
• CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag
verkrijgbaar, maar moet worden opgegeven op het moment
van bestelling en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan

DUURZAAMHEID (HÅG TRIBUTE 9031)
• Bevat 44% gerecycled materiaal (post-consument en
postindustrieel afval).
• CO2-voetafdruk van 126 kg
• Bevat geen gevaarlijke chemicaliën.

Materiaal specificaties:
• Aluminium 31%, staal 22%, kunststoffen 28%, PUR 10%,
• Verschillende 3%, textiel: 6%, PVC 0%.
• Totaal gewicht van product 26,5 kg (met armleuningen).
• Aandeel recyclebaar materiaal: 89%.

Certificaten:
• Flokk heeft een gecertificeerd milieubeheersysteem in
overeenstemming met ISO 14001.
• Milieuproductverklaring (EPD) - levenscyclusanalyse van de
stoel op basis van ISO 14025.
• GREENGUARD-certificaat: zorgt ervoor dat de stoel aan
strikte chemische emissiegrenswaarden voldoet.

MODELLEN EN
AFMETINGEN

Fysieke afmetingen HÅG Tribute - Task & Meeting

HÅG Tribute 9021

HÅG Tribute 9031

HÅG Tribute 9073 (Meeting)

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 150 mm lift * [1]

410-520

410-520

410-520

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

460-640

460-640

N/A

Hoogte van de rugleuning (mm) [2]

740

740

530

Hoogte van het belangrijkste steunpunt op lendensteun (mm) [3]

170-238

170-238

170-238

Hoogte van belangrijkste steunpunt op hoofdsteun [4]

N/A

680-795

N/A

Zitdiepte (mm) [5]

395-480

395-480

430

Hoogte armleuningen (mm) [6]

178-285

178-285

178-285

Zitbreedte (mm) [7]

455

455

455

Stoelbreedte (mm) [8]

495-675

495-675

495-675

Voetbasis diameter (mm) [9]

740

740

650

Gewicht

25 kg (met armleuningen)

25 kg (met armleuningen)

19.2 kg (zonder armleuningen)

Kantelbereik: Neutraal

3

o

3

3o

Kantelbereik: vooruit

-7o

-7o

-4o

Kantelbereik: achteruit

18o

18o

13o

o

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.
* 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.

CONFIGUARTIE & OPTIES
• Bekleding beschikbaar in alle goedgekeurde textiel en leer
van Flokk.

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

