
10-års garanti:

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

Sertifiseringer:

• Testet i henhold til  EN 16139 (erstatter EN 13761), EN 1729, 
ANSI/BIFMA X5.1 og GS mark og Swedish Möbelfakta.

• Scandinavian Business Seating er sertifisert av DNV-GL i 
henhold til ISO 9001.

• Modellene med fotkryss er kun testet i henhold til EN 1729.

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. 

Brannsikkerhet:

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

• Modell 9841er laget i flammehemmende plast og er CAL TB 
133 godkjent.

KVALITET

Design: Peter Opsvik.  Patent- og designbeskyttet.

HÅG Conventio Wing 
• En dynamisk stol som er spesielt designet for møter og 

konferanser. 
• Den integrerte vippemekanismen inspirerer til bevegelse og 

variasjon som gjør at man holder seg våken og konsentrert i 
lange møter. 

• Konstruert av lette materialer som tåler røff bruk. Vingeformet 
rygg gir stolen en vakker form og gjør den mer robust.

• Enkelt vedlikehold gjør stolen velegnet i konferanserom, 
skoler, universiteter, biblioteker, kantiner, kafeer og hoteller.

• Modellene med 4 ben er stablebare. 15 stoler i høyden. 
• HÅG Conventio Wing er selvstabiliserende på ujevnt 

underlag og stolen vil aldri bli ustabil når du sitter.

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.  



For mer informasjon kontakt din HÅG forhandler eller besøk oss på: www.hag.no

• Enkel å demontere uten bruk av spesialverktøy

• Består av 26% resirkulert materiale (forbruker- og industrielt 

avfall)

• Lavt karbonutslipp på 24 kg CO2 ekvivalenter

• Inneholder ingen skadelige kjemikalier 

Sertifiseringer:

• Scandinavian Business Seating er miljøsertifisert i henhold til  
ISO 14001 

• Miljødeklarasjon (EPD) – livssyklusanalyse av stolen basert  
på ISO14025-EPD

• GREENGUARD sertifikat – sikrer at stolen tilfredsstiller strenge 
kjemiske utslippsgrenser

• Möbelfakta sertifikat – Svensk miljø- og kvalitetssertifikat 

Materialspesifikasjoner for HÅG Conventio Wing 9811:

• Plast 68%, Aluminium 18%, Stål 11%, Diverse 3%, PVC 0% 
• Total vekt på produktet 5,4 kg
• Andel resirkulerbare materialer: 100%

MILJØ

MODELLER 
MÅL OG VEKT

TILBEHØR

• Avtagbare trekk er tilgjengelig for alle HÅG Conventio Wing 
modellene. Kan tas av for rengjøring eller utskifting.

• Modellene med fotkryss (modell 9812, 9822 og 9832) er 
høyderegulerbare og gir alternativ støtte for føttene.

• Modellene med 4 ben (9811, 9821 og 9831) har matt sort eller 
sølvfarget aluminimumsben. 
 
 

• Ekstrautstyr: Plast armlener, stoloppheng (frigjør gulvplass 
for enklere rengjøring), rekkekobling (bare tilgjengelig for 
modeller med 4 ben), transporttralle og HÅG skrivebordklaff 
(høyresidig med sort plastklaff og arm i aluminium. Nedfellbar 
for sikker rømning. BIFMA godkjent). 

• Sete- og ryggskall er tilgjengelig i 6 farger: Sort, Clay, Hvit, 
Rød, Sjøgrønn og Petrol.

Alle mål er i mm. Er stolen justerbar er minimum og maksimum mål oppført.

1) Maks. diagonal diameter. 
* Mål uten armlener. 
Vær oppmerksom på at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.

Mål og vekt HÅG Conventio Wing 9811 9821 9831 9812 9822 9832

Setehøyde, målt med 64 kg belastning [1] 430 430 430 375-515 380-520 380-520

Rygghøyde (mm) [2] 380 380 380 380 380 380

Fotkryss diameter (mm) [3] - - - 635 635 635

Setedybde (mm) [4] 420 420 420 420 420 420

Setebredde (mm) [5] 430 430 430 430 430 430

Stolbredde (mm) [6] 600*500 600*500 600*500 600*465 (635)1) 600*465 (635)1) 600*465 (635)1)

Armlener (mm) [7] 245 245 245 245 245 245

Vekt (kg) 5.2*4.4 5.4*4.6 5.6*4.8 7.6*6.8 7.8*7.0 8.0*7.2

Vippeutslag: Nøytral -5º -5º -5º -5º -5º -5º

Vippeutslag: Forover 12º 12º 12º 12º 12º 12º

Vippeutslag: Bakover 11º 11º 11º 11º 11º 11º

Clay Sjøgrønn Petrol Sort Hvit Rød


