
10 års garanti:

• HÅG yder 10 års garanti på alle stole ved normalt brug, op til 
9 timer pr. dag

Certificeringer:

• HÅG H04 er testet i henhold til EN 1335 Klasse A
• Scandinavian Business Seating er certificeret af DNV-GL i 

henhold til ISO 9001
• HÅG H04 er testet i henhold til British Standard BS 5459-2,  

(24/7 brug) 

Vedligeholdelse:

• Støvsug stolen med møbelbørste, eller tør den af med en 
ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent, rent 
vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne, og forsøg 
ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Scandinavian 
Business Seating forhandler, hvis der er brug for service eller 
vedligeholdelse af stolen

Diverse:

• CMHR skum (brandhæmmende skum) er tilgængelig ved 
forespørgsel, venligst oplys om dette ved bestilling. Der må 
påregnes 2 til 4 ugers ekstra leveringstid. Pris på forespørgsel

KVALITET

Design: Peter Opsvik

Patent- og designbeskyttet

HÅG´s mission er at tilføre bevægelse og varia-
tion til arbejdspladsen. Vores stole forener form 
og funktion i et design, der stimulerer kroppens 
naturlige bevægelser og giver variation i dine 
siddestillinger. Sid i en HÅG stol og mærk den 
fornyede motivation og energi.

HÅG H04 
• HÅG BalancedMovementMechanism™ hjælper dig med at 

sidde i balance, med en flydende vippefunktion bagover og 
forover

• Stolen er nem at justere til dine personlige behov
• Vinklen på stolen og den støttende polstring i sæde og ryg 

giver en følelse af velvære
• Giver en personlig og aktiv siddeløsning i alle arbejdsmiljøer
• Justerbar hovedstøtte (tilvalg), siddehøjde, siddedybde,  

højde på ryglæn, armlæn, vippefunktion bagover/forover, 
låsbar vippefunktion



For yderligere information kontakt din HÅG forhandler eller se venligst www.hag.dk

• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj
• Indeholder 37% regenereret materiale (post-forbruger og  

post-industrielt affald)
• Lavt carbon fodaftryk på 66 kg CO2 ækvivalenter
• Indeholder ingen farlige kemikalier

Cetificeringer:

• Scandinavian Business Seating er certificeret af DNV-GL i 
henhold til ISO 14001

• Miljødeklaration (EPD) – livs cyklus analyse af stolen baseret 
på 14025-EPD

• GREENGUARD certifikat – sikrer at stolen ikke forurener 

Materiale specifikationer:

• Plast 35%, Stål 34%, Aluminium 25%, Andet 3%, Tekstil: 2%, 
Zink 1%, PVC 0% 

• Total vægt af produktet 15,8 kg (Indpakning er ikke inkluderet)
• Andel af genanvendeligt materiale 90%

MILJØ

MODEL OG MÅL

 * I henhold til EN1335 Klasse A.

Venligst bemærk at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.

Mål og vægt for HÅG H04 4100 4200 4400 4600 4650

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 150 mm lift* [1] 395-530 395-530 395-530 395-530 395-530

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 200 mm lift [1] 460-640 465-645 465-645 465-645 465-645

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 265 mm lift [1] 550-785 555-790 555-790 555-790 555-790

Højde på ryglæn (mm) [2] 465 465 510 590 595

Højde på forreste støttende punkt på ryglæn (mm) [3] 165-255 170-260 170-260 170-260 170-260

Højde på forreste støttende punkt på hovedstøtte (mm) [4] 590-820 590-820 590-820 590-820 590-820

Sædedybde (mm) [5] 345-435 375-465 375-465 375-465 375-465

Højde på armlæn (mm) [6] 200-300 200-300 200-300 200-300 190-295

Sædebredde (mm) [7] 430 430 430 430 475

Stolebredde (mm) [8] 580-680 580-680 580-680 580-680 580-680

Fodkrydsets diameter (mm) [9] 730 730 730 730 730

Vægt (kg) 13.5 12.8 15.6 15.8 16.0

KONFIGURATIONSMULIGHEDER

• Hovedstøtten giver hvile og støtte til skuldre, nakke og 
hovedet. Luften mellem stol og hovedstøtte giver støtte og 
bevægelsesfrihed (tilvalg)

• Alle modeller kan polstres i tekstiler fra HÅG Total Colour 
(HTC) kollektionen

• HÅG H04 fås som arbejdsstol og mødestol

• Fodkrydset i aluminium med støtteplader til fødderne fås i 
sort, sølv eller poleret aluminium (tilvalg)


