
10-års garanti:

• HÅG gir 10-års garanti mot fabrikasjonsfeil på alle  
HÅG-stoler som er i vanlig bruk inntil 9 timer pr. dag.

5-års garanti for 24/7 bruk:

• Avventer godkjenning: Stolen er testet i henhold til British 
Standard BS 5459-2, en standard som benyttes for å teste 
intensiv bruk (24-timer). Se HÅG prisliste for generelle 
garantibetingelser. 

Sertifiseringer:

• Testet i henhold til EN 1335 Type A og GS-merket
• Avventer godkjenning: ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459-2, 

NPR1813 og GS-merket.
• Flokk er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 9001. 

Vedlikehold:

• Støvsuges med møbelbørste eller tørkes med ren, hvit klut 
eller svamp vridd opp i lunkent, rent vann. Ikke fjern noen av 
plastdekslene eller forsøk å åpne setemekanismen. Ta kontakt 
med din HÅG forhandler dersom det er behov for service 
eller vedlikehold på stolen.

 

ESD (Antistatisk):

• Avventer godkjenning: ESD stoler er tilgjengelige på 
forespørsel. Godkjent i henhold til IEC 61340-5-1.

 

Brannsikkerhet: 

• CMHR skum (flammehemmende skum) er tilgjengelig på 
forespørsel, vennligst opplys om dette ved bestilling. Det må 
påregnes ca. 2–5 ukers ekstra leveringstid. CMHR-skum må 
spesifiseres på stoler beregnet for hjemmebruk.

KVALITET

Design: Peter Opsvik. Patent- og designbeskyttet.

HÅGs misjon er å skape bevegelse og variasjon 
på arbeidsplassen. HÅGs produkter stimulerer 
til intuitiv og naturlig bevegelse av kroppen samt 
variasjon av sittestillinger for å forbedre helse og 
produktivitet.

HÅG Creed Kolleksjon 
• HÅG Creed kombinerer det beste fra våre ikoniske 

bestselgere HÅG H04 og HÅG H05, designet av den 
legendariske Peter Opsvik.

• Ved hjelp av vår unike HÅG in Balance® 
bevegelsesmekanisme, følger HÅG Creed instinktivt alle 
bevegelsene dine, uansett hvor små de er.

• Det geniale “4-i-1” justeringshjulet gjør det mulig å enkelt 
justere og tilpasse setedybde, rygghøyde og vippemotstand 
– alt i en enkel bevegelse.

• HÅG SwingBack™ armlener, fremstår nå som mer firkantet 
og renere i uttrykket, samtidig som de fortsatt sikrer en jevn 
overgang mellom forskjellige sitteposisjoner.



6002 6003 6004 6005 6006 6056 6071 6072

395-535 395-535 395-535 395-535 395-535 410-550 445 395-535

455-635 455-635 455-635 455-635 455-635 470-650 N/A N/A

455 475 510 555 585 590 510 510

170-230 170-230 170-230 170-230 170-230 170-230 N/A 170-230

460-700 460-700 460-700 460-700 460-700 N/A N/A N/A

390-490 390-490 390-490 390-490 390-490 390-490 425 425

190-300 190-300 190-300 190-300 190-300 170-270 210 210

440 440 440 440 440 440 450 450

600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600 600

730 730 730 730 730 730 – 730

13,5 kg 16,5 kg 17 kg 18,5 kg 19 kg 20 kg 10 kg 9 kg

For mer informasjon kontakt din HÅG forhandler eller besøk oss på: www.flokk.com/hag

• Enkel å demontere uten bruk av spesialverktøy.
• Inneholder ingen skadelige kjemikalier.

Sertifiseringer:
• Flokk er sertifisert i henhold til ISO 14001.
• Avventer godkjenning:  

Environmental Product Declaration (EPD) – analyse av stolens 
livssyklus basert på 14025-EPDl.

• Avventer godkjenning: GREENGUARD sertifikat – sikrer at 
stolen tilfredsstiller strenge kjemiske utslippsgrenser.

• Avventer godkjenning: Möbelfakta sertifikat – Svensk miljø- 
og kvalitetssertifikat.

MILJØ

MODELLER
MÅL OG VEKT

TILBEHØR

• HÅG SwingBack® armlener gjør at armlenene kan skyves 
bakover slik at du kan sitte nærmere skrivebordet. Du kan 
også sitte sideveis (ekstrautstyr).

• Hodehviler gir hvile og støtte for skuldre, nakke og 
hode. Åpningen mellom stolen og hodehvileren gir mer 
bevegelsesfrihet (ekstrautstyr).

Mål i mm. Belastet med 64 kg. Er stolen justerbar, er minimum og maksimum mål oppgitt.

Vippeutslag er 15° forover og 16° bakover fra nøytral posisjon som er 1° bakover på arbeidsstoler.  
Vippeutslag er 9° forover og 13° bakover fra nøytral posisjon som er 5° bakover på kommunikasjonsstoler.

 
Vær oppmerksom på at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A/B/C.
A: Stolens midtpunkt belastet med 64 kg 
S: Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål av ryggstøtteregulering

• Alle modeller er tilgjengelig i tekstiler fra Flokks Standard-, 
Extended- og Curated kolleksjoner.

• Armlener er ekstrautstyr og kan leveres med polstrede 
armlenetopper i hud for ekstra mykt og eksklusivt preg.

Mål og vekt HÅG Creed

Setehøyde, målt med 64 kg belastning, 165 mm liftomat* [1]

Setehøyde, målt med 64 kg belastning, 200 mm liftomat [1]

Høyde på ryggbrikke (mm) [2]

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikke (mm) [3]

Høyde på fremste støttende punkt på hodehviler mm [4]

Setedybde (mm) [5]

Høyde på armlener (mm) [6]

Setebredde (mm) [7]

Stolbredde (mm) [8]

Fotkryss diameter (mm) [9]

Vekt (uten armlener) 


