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 SoFi
• Den unike HÅG in Balance® mekanismen gir intuitiv og
naturlig bevegelse med god komfort og støtte.
• Inspirerer til å variere sittestillingen slik at du holder
konsentrasjonen oppe og sitter behagelig lenger.
• Overlegen brukervennlighet.
• Det finnes et stort utvalg av modeller, materialer og farger
å velge mellom, og å kombinere.
• Regulerbar hodehviler (ekstrautstyr), HÅG SlideBack™
armlener (ekstrautstyr), armlenehøyde, armlenebredde,
setehøyde, setedybde, korsryggstøtte, vippemotstand/
• HÅG in Balance®, låsbar vipp og fotstøtte.

Design: Frost Produkt AS, Powerdesign
og Scandinavian Business Seating Design Team
Patent- og design beskyttet

KVALITET
10-års garanti:

Vedlikehold:

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

• 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.

Sertifiseringer:
• Testet i henhold til EN 1335 Class A. ANSI BIFMA X5.1,
GS mark, NPR 1813 og Svenske Möbelfakta.
• Scandinavian Business Seating er sertifisert av DNV-GL
i henhold til ISO 9001.

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

MILJØ
• Enkel å demontere uten bruk av spesialverktøy
• Består av 45% resirkulert materiale (forbruker- og
industrielt avfall)
• Lavt karbonutslipp på 92 kg CO2 ekvivalenter
• Inneholder ingen skadelige kjemikalier

Materialspesifikasjoner for HÅG SoFi 7300 (heltapetsert):
•
•
•
•

Aluminium 38%, Plast 28%, Stål 22%, PUR 6%, Zinc: 5%,
Tekstiler: 1%, PVC 0%
Total vekt på produktet 23,1 kg (ekskl. emballasje)
Andel resirkulerbare materialer: 95%

Sertifiseringer:
• Scandinavian Business Seating er miljøsertifisert i henhold
til ISO 14001
• Miljødeklarasjon (EPD) – livssyklusanalyse av stolen basert
på ISO 14025-EPD
• GREENGUARD sertifikat – sikrer at stolen tilfredsstiller
strenge kjemiske utslippsgrenser
• Möbelfakta sertifikat – Svensk miljø- og kvalitetssertifikat

Materialspesifikasjoner for HÅG SoFi 7500 (mesh):
• Meshtekstilet er i 100% polyester og har sertifikatet Oeko-Tex
standard 100
• Flere kvalitetstester er i prosess

MODELLER
MÅL OG VEKT

Mål og vekt HÅG SoFi

7500

7200

7300*

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

396-543

396-543

396-543

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

450-640

450-640

450-640

Høyde på ryggbrikke (mm) [2]

718

627

718

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

165-256

165-256

165-256

Høyde på fremste støttende punkt på hodehviler [4]

630-830

630-835

630-830

Setedybde (mm) [5]

389-442

389-442

389-442

Høyde armlener (mm) [6]

186-297

186-297

186-297

Setebredde (mm) [7]

450

450

450

Stolbredde(mm) [8]

600-715

600-715

600-715

Fotkryss diameter (mm) [9]

730

730

730

Vekt (kg)

17.0

17.3

17.5

Vær oppmerksom på at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.
*Vær oppmerksom på at oppgitt vekt er uten armlener.

TILBEHØR
• HÅG SoFi er tilgjengelig med to rygghøyder i heltapetsert
versjon, og én høyde for meshrygg. Meshtekstilet er
tilgjengelig i to farger (sort og lys grå).
• Alle modeller kan leveres med tekstiler fra HÅG Total Colour
(HTC) collection.
• Armlener i aluminium eller plast er ekstrautstyr og leveres
med enten myke topper, hudtopper eller 3D topper.

• HÅG SlideBack™ armlener gjør det enkelt å justere høyde og
bredde eller skyve armlenene bakover. Gjør det enklere å sitte
inntil pulten, sitte sideveis eller bruke armlenene som albuestøtte
(ekstrautstyr).
• Hodehviler gir hvile og støtte for skuldre, nakke og hode
(ekstrautstyr).

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

