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 Creed Collectie
• De HÅG Creed bouwt voort op het beste van twee
succesvolle stoelen, de HÅG H04 en HÅG H05, ontworpen
door de legendarische Peter Opsvik.
• Zoals altijd voorzien van ons handelsmerk (het HÅG in
Balance® bewegingsmechanisme), volgt de HÅG Creed
instinctief elke houdingswissel die u maakt, hoe klein ook.
• Met het ingenieuze “4-in-1” instelwiel kunt u de HÅG
Creed eenvoudig personaliseren door de zitdiepte, de
rugleuninghoogte en de kantelweerstand te regelen, alles in
één eenvoudige beweging.
• De HÅG SwingBack ™ -armleuningen zijn opnieuw
ontworpen om een soepele overgang tussen verschillende
posities mogelijk te maken. Ze zijn voorzien van een strakker
design.

Design: Peter Opsvik.

KWALITEIT
10 jaar garantie:

Onderhoud:

• HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij
gebruik tot 9 uur per dag.
• 5 jaar garantie voor 24/7 gebruik:
• In afwachting van goedkeuring: de stoel is getest in
overeenstemming met de Britse norm BS 5459-2, die vaak
wordt gebruikt voor het testen van intensief gebruik (24uurs gebruik). Zie de prijslijst van HÅG voor gedetailleerde
garantievoorwaarden.

• 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.
• In afwachting van goedkeuring: ESD-stoel (elektronisch
ontladen) is op aanvraag beschikbaar. Goedgekeurd volgens
IEC 61340-5-1.

Certificaten:
• Getest volgens EN 1335 en GS-keurmerk.
• In afwachting van goedkeuring: Type A, ANSI / BIFMA X5.1, BS
5459-2, BS 5459-2 en NPR1813.
• Flokk is gecertificeerd door DNV-GL 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
levertijden. CHMR-schuim moet worden gespecificeerd op
stoelen die zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

DUURZAAMHEID
• Eenvoudig te demonteren zonder speciaal gereedschap te
gebruiken.
• Bevat geen gevaarlijke chemicaliën.
• Certificaten:
• Flokk is gecertificeerd volgens ISO 14001.
• In afwachting van goedkeuring: milieuproductverklaring
(EPD) - levenscyclusanalyse van de stoel op basis van 14025EPDl.
• In afwachting van goedkeuring: GREENGUARD-certificaat.
• In afwachting van goedkeuring: Möbelfakta-certificaat.

MODELLEN
EN AFMETINGEN

Fysieke afmetingen HÅG Creed

6002

6003

6004

6005

6006

6071

6072

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

395-535

395-535

395-535

395-535

395-535

445

395-535

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

455-635

455-635

455-635

455-635

455-635

N/A

N/A

455

475

510

555

585

510

510

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

170-230

170-230

170-230

170-230

170-230

N/A

170-230

Hoogte van het belangrijkste steunpunt op hoofdsteun (mm) [4]

460-700

460-700

460-700

460-700

460-700

N/A

N/A

Zitdiepte (mm) [5]

390-490

390-490

390-490

390-490

390-490

425

425

Hoogte van armleuningen (mm) [6]

190-300

190-300

190-300

190-300

190-300

210

210

440

440

440

440

440

450

450

600-700

600-700

600-700

600-700

600-700

600

600

Hoogte van de rugkussens (mm) [2]

Zitbreedte (mm) [7]
Stoelbreedte (mm) [8]
Diameter stervoet (mm) [9]
Gewicht stoel (zonder armleuningen)

730

730

730

730

730

–

730

13,5 kg

16,5 kg

17 kg

18,5 kg

19 kg

10 kg

9 kg

Afmetingen in mm. Gemeten met 64 kg belasting. Wanneer een stoel verstelbaar is, worden de minimale en maximale afmetingen vermeld.
Het kantelbereik is 15 ° naar voren en 16 ° naar achteren vanuit een neutrale positie 1 ° naar achteren voor taakstoelen.
Het kantelbereik is 9 ° naar voren en 13 ° naar achteren vanuit een neutrale positie -5 ° naar achteren voor communicatiestoelen.
Houd er rekening mee dat deze afmetingen niet absoluut zijn. Ze kunnen enigszins verschillen van stoel tot stoel.
* Standaard lift volgens EN 1335 Type A / B / C.
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 & OPTIES
• Met HÅG SwingBack®-armleuningen kunnen de
armleuningen uit de weg en achter de stoel worden gedraaid
zodat u dichter bij uw bureau kunt komen. U kunt ook
zijwaarts zitten (optionele extra).
• Hoofdsteun geeft u rust en ondersteuning voor schouders,
nek en hoofd. De opening tussen de stoel en de hoofdsteun

biedt meer bewegingsvrijheid (optionele extra).
• Alle modellen kunnen worden bekleed met stof van de Flokk
Standard-, Extended- en Curated-collecties.
• Armleuningen zijn optioneel en kunnen worden geleverd
met gevoerde lederen tops voor extra zachte tactiliteit en
exclusieve touch.

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

