
HÅG H05® Made in Norway

Zo simpel. Zo slim.
Anders denken en snel handelen. HÅG H05 is uw stoel. De
instelling is van een geniale eenvoud. Met slechts één hendel
en één draaiknop kunt u op eenvoudige wijze uw zithouding
aanpassen. Volledige bewegingsvrijheid op het werk is nog
nooit zo een voudig geweest. Uitstekend comfort met een
nog zachtere zitting en rugleuning. Eenvoudig en slim design –

natuurlijk voorzien van het exclusieve kantel mechanisme van
HÅG. Complementeer uw werk plek met HÅG H05
Communication, een bezoekersstoel die is afgestemd op uw
kantoorstoel. Deze collectie biedt u een persoonlijke en
actieve zitoplossing voor elke kantooromgeving.
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A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG H05 5600/ hoofdsteun (optie)

HÅG H05 5200 HÅG H05 5100

HÅG H05 5500/ hoofdsteun
(optie)

HÅG H05 5400 HÅG H05 5300

HÅG H05 GEBRUIKERSVOORDELEN:

Gebruiksvriendelijk: unieke en eenvoudige instelmogelijkheden
• 4-in-1 verstelling: zitdiepte, rugleuninghoogte,
• schommelweerstand en kantelpunt
• Verstelbare zithoogte
• Verstelbare lendesteun
• Verstelbare schommelweerstand voor- en achterover
• In hoogte en breedte verstelbare armleggers
• Blokkeerbare schommelfunctie
• Aluminium voetster met anatomisch gevormde voetensteunen.
• In hoogte en breedte verstelbare T-vormige armleggers optioneel op

HÅG H05 5100 en 5200
HÅG Swingback® armleggers (optie)
Waarmee u de armleggers naar achteren weg kunt draaien, zodat u dichter

aan uw bureau kunt aanschuiven.
BalancedMovementMechanismTM - volledige bewegingsvrijheid voorwaarts
en achterwaarts
Hoofsteun(optie)

• De hoofdsteun biedt ontspanning en ondersteuning voor schouders,
• nek en hoofd. De opening tussen de stoelrug en de hoofd steun biedt

meer bewegingsvrijheid.
10 jaar garantie
5 jaar garantie bij 24/7 toepassing
Levenslange garantie op gasveer

• GREENGUARD certificaat - garandeert dat de stoel niet schadelijk is
voor het binnenklimaat in de fabriek of kantoor.

• Groene stroom certificaten

HÅG’s kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NS-ISO 9001. HÅG werd als eerste bedrijf in haar industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aandacht heeft voor het beschermen van het
milieu. In december 2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor alle producten. Voor
meer informatie bezoek onze website: www.hagbenelux.nl

FYSIEKE MATEN VOOR DE HÅG H05 5100 5200 5300 5400 5500 5600

Zithoogte150 mm lift [1] 390-530* 390-530* 390-530* 390-530* 390-530* 390-530*

Hoogte rugsteun[2] 455 450 520 515 600 595

Hoogte voorste steunpunt lendensteun
[3] 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230

Zitdiepte [5] 384-480 384-480 384-480 384-480 384-480 384-480

Hoogte armleggers [6] 200-280 200-280 200-280 200-280 200-280 200-280

Zittingbreedte [7] 485 485 485 485 485 485

Stoel breedte [8] 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700

Diameter voetster [9] 700 700 700 700 700 700

Gewicht 12.5 kg 13.0 kg 16.0 kg 16.5 kg 18.0 kg 19.0 kg

A middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand
S voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling.

Voor de afmetingen gemeten volgens de NEN 1812 en/of EN 1335, kunnen officiële
testrapportenworden aangevraagd. Kantelnpunt is 11 ° naar voren en 15° naar achteren van de neutrale
positie. Neutrale positie is 3 ° naar achteren. Wij wijzen u erop dat de vermelde afmetingen in geringe
mate kunnen afwijken van de werkelijkheid.
* Standard gaslift volgens EN 1335


