
10 jaar garantie

HÅG verleent 10 jaar garantie bij productiefouten op alle 
bureaustoelen bij normaal gebruik tot 9 uur per dag.

Certificeringen

• Getest en goedgekeurd volgens EN 1335 Class A, ANSI 
BIFMA X5.1, GS keurmerk, NPR 1813 / C-2009 en Zweeds 
Möbelfakta.

• Scandinavian Business Seating is gecertificeerd door DNV-GL 
volgens ISO 9001.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, 
uitgewrongen doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder 
geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zitting-
mechanisme te openen. Neem contact op met uw Scandinavian 
Business Seating dealer bij behoefte aan service of onderhoud 
aan uw stoel.

Brandveiligheid informatie

CMHR schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag beschikbaar 
en kan bij bestelling worden opgegeven (2-5 weken extra 
levertijd).

Kwaliteit

Design: Frost Produkt AS, Powerdesign 

en Scandinavian Business Seating Design Team

Patent- en ontwerp beschermd.

HÅG SoFi  
• Het unieke HÅG InBalance™ mechanisme houdt u altijd in 

balans.
• Zorgt intuïtief voor natuurlijke beweging vanuit de voeten en 

biedt uitstekende comfort en ondersteuning.
• Superieure gebruikersvriendelijkheid, beste op het gebied 

van ergonomie, kwaliteit, duurzaamheid en visueel design.
• Heeft een uitgebreide selectie van modellen, materialen en 

kleuren om uit te kiezen en te combineren.
• Instelmogelijkheden: hoofdsteun (optioneel), HÅG 

SlideBack™ armleggers (optie), armlegger hoogte, 
breedte en diepte, zithoogte, zitdiepte, lendesteun, 
gewichtsinstelling, HÅG inBalance™ en comfortabele 
voetensteunen.

Het is onze missie om beweging en variatie op de 
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren 
intuïtief een natuurlijke beweging van het lichaam. 
Gevarieerde zithoudingen leiden tot een betere 
gezondheid en hogere productiviteit.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HÅG dealer of bezoek www.hagbenelux.nl

• Gemakkelijk te demonteren zonder speciaal gereedschap.
• Bevat 45% gerecycled materiaal (post-consumer en post-

industrieel afval).
• Laagste CO2 uitstoot per unit: HÅG SoFi : 92kg CO2-

equivalenten.
• Bevat geen gevaarlijke chemische stoffen.

Certificeringen

• Scandinavian Business Seating heeft een gecertificeerd
milieubeheersysteem in overeenstemming met ISO 14001.

• Environmental Product Declaration (EPD) - levenscyclus

analyse van de stoel op basis van 14025-EPD.
• GREENGUARD certificaat - zorgt ervoor dat de stoel voldoet

aan strikte chemische emissiegrenzen.
• Möbelfakta certificaat - Möbelfakta stelt hoge eisen aan

meubilair op het gebied van kwaliteit, milieu en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dit maakt Möbelfakta de meest
uitgebreide product etikettering. Wanneer u een Möbelfakta
gelabeld product koopt kunt u er zeker van zijn dat u een
kwaliteitsproduct in handen heeft.

Materialen en specifiacaties

• Aluminium 38%, kunststof 28%, staal 22%, PUR 6% , zink 5%,
textiel 1%, 0% PVC.

• Totaal gewicht: 23,1 kg (verpakking niet inbegrepen).
• Aandeel van recyclebaar materiaal: 95%.

MILIEU

BASISMODELLEN EN 
AFMETINGEN

* In overeenstemming met EN1335 Klasse A en NPR 1813 2009-C-2009.

Wij maken u er op attent dat de maten niet absoluut zijn.  Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden.

Fysieke maatvoering HÅG SoFi 7200 7300

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 165mm lift [1] 396-543 405-550

Zithoogte,  gemeten met 64 kg belasting 200mm lift [1] 450-640 450-640

Hoogte rugsteun (mm) [2] 627 715

Hoogte voorste steunpunt lendesteun (mm) [3] 170-233

Hoogte voorste steunpunt hoofdsteun  [4] 630-830 630-830

Zitdiepte (mm) [5] 380-492 380-492

Hoogte armleggers (mm) [6] 193-303

Zittingbreedte (mm) [7] 458 458

maximum stoelbreedte (mm) [8] 600-715 600-715

Diameter voetster (mm) [9] 730 730

Gewicht (kg) 22.5 23.0

VERNIEUWDE CONFIGURATIE HÅG SoFi

• Kies uw rughoogte
De HÅG SoFi standaard collectie is verkrijgbaar in twee
rughoogtes; medium rug (code: 7200) en hoge rug (code:
7300).

• Kies uw frame kleur
Het frame is verkrijgbaar in zwart, zilver of witgelakt
aluminium. Gepolijst aluminium is optioneel.

• Kies uw stoffering
Alle HÅG SoFi modellen kunnen worden bekleed met
stoffering uit de HÅG Total Colour (HTC) collectie.

• Kies uw armleggers
HÅG SoFi is standaard uitgerust met kunststof (zwart/
lichtgrijs) armleggers (breedte 92 mm.) Aluminium
armleggers (zwart/zilver/wit) zijn optioneel (102 mm.)

• Kies uw armlegger top
De top van de armleggers zijn beschikbaar in  zachte tops,
lederen tops of 3D-tops.

• Bevestigingsstangkleur van de armleggers
De kleur van de bevestigingsstang volgt de kleur van de
gekozen armleggers. De bevestigingsstang is uitlsuitend  in
aluminim verkrijgbaar.

• Optioneel: HÅG SlideBack™ armleggers
De HÅG SlideBack™ armleggers kunt u gemakkelijk naar voor
en achter verschuiven, zodat deze nooit meer een storende
factor vormen voor het aanschuiven aan uw bureau en ook
zijwaartse houdingen mogelijk worden gemaakt.

• Optioneel: Hoofdsteun
De hoofdsteun geeft een optimale ondersteuning voor  uw
schouders, nek en hoofd.

• Exclusief: decoratieve stiksels
Voeg contrasterend stiksels toe voor persoonlijke twist en een
exclusieve tint.

170-233

193-303


