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 Futu
• Med den avanserte HÅG in Balance® teknologien bidrar
HÅG Futu til at du intuitivt holder deg i balanse uten at du
behøver å tenke på det.
• Designet for å være i harmoni med sine omgivelser, fri for
lange, dominerende spaker og skjemmende justeringsratt.
• Brukervennlig og godt egnet for kontormiljøer med flere
brukere.
• Regulerbar setehøyde, setedybde, korsryggstøtte,
vippemotstand/HÅG in Balance®, låsbar vipp, høydeog bredderegulerbare armlener.

Design: HÅG Design Studio, fasilitert av Marianne Støren
Berg og Leif Isachsen/KODE Design
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 og BS 5459-2, NPR 1813 (med 3D armlener)
og Svenske Möbelfakta.
• Scandinavian Business Seating er sertifisert av DNV-GL
i henhold til ISO 9001.
5-års garanti for 24/7 bruk:
• HÅG gir 5-års garanti på HÅG Futu med tekstiler fra vår
standard HTC collection for bruk ut over 9 timer pr. dag
(24/7). Stolen er testet i henhold til British Standard BS
5459-2, en standard som benyttes for å teste intensiv bruk
(24-timer). Se HÅG prisliste for generelle garantibetingelser.

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 33% resirkulert materiale (forbruker- og industrielt
avfall)
• Lavt karbonutslipp på 51 kg CO2 ekvivalenter
• Inneholder ingen skadelige kjemikalier

• Miljødeklarasjon (EPD) – livssyklusanalyse av stolen basert
på ISO 14025-EPD
• GREENGUARD sertifikat – sikrer at stolen tilfredsstiller strenge
kjemiske utslippsgrenser
• Möbelfakta sertifikat – Svensk sertifikat for miljø, kvalitet
og samfunnsansvar

Sertifiseringer:
• Scandinavian Business Seating er miljøsertifisert i henhold
til ISO 14001

Materialspesifikasjoner for HÅG Futu:
• Stål 45%, Plast 29%, Aluminium 18%, PUR 5%, Tekstiler 2%,
Diverse 2%, PVC 0%
• Total vekt på produktet 17,8 kg
• Andel resirkulerbare materialer: 96%

MODELLER
MÅL OG VEKT

Mål og vekt HÅG Futu

1020

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

400-550

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

450-640

Høyde på ryggbrikke (mm) [2]

580

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

160-255

Setedybde (mm) [5]

385-465

Høyde på armlener (mm) [6]

195-290

Setebredde (mm) [7]

470

Stolbredde (mm) [8]

610-700

Fotkryss diameter (mm) [9]

730

Vekt (kg)

16.8

Mål i mm. Belastet med 64 kg. Er stolen justerbar, er minimum og maksimum mål oppgitt.
Vippeutslag er 20° forover og 14° bakover fra nøytral posisjon som er 4° bakover.
Vær oppmerksom på at målene ikke er absolutte, de kan variere fra stol til stol.
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A.
A: Stolens midtpunkt belastet med 64 kg
S: Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål av ryggstøtteregulering.

TILBEHØR
• HÅG Futu leveres med FutuKnit™, et 3D-formstrikket tekstil
spesielt designet for HÅG Futu. FutuKnit har gode elastiske
egenskaper som naturlig tilpasser seg brukerens rygg, vekt
og bevegelser.
• Åtte attraktive farger: sort, grå, blå, burgunder, rød, grønn,
sand og off-white.

• Alternativt kan sort eller grå FutuKnit på ryggen kombineres
med tekstiler fra HÅG Total Colour collection på setet.
• Armlener er ekstratustyr og kan leveres med polstrede
armlenetopper i hud for ekstra mykt og eksklusivt preg.

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

