
HÅG H05®

Så enkel. Så smart.
Tenke nytt og handle raskt. HÅG H05 er din stol. Den er
genialt enkel å justere. Med bare én hendel og ett ratt kan du
enkelt justere sittestillingen etter dine behov. Full
bevegelsesfrihet på jobben har aldri vært enklere. God
komfort i sete og rygg. Enkel og smart design

– og selvsagt utstyrt med HÅGs eksklusive vippemekanisme.
Din arbeidsplass blir komplett med HÅG H05
Communication, en besøksstol som matcher din arbeidsstol.
Denne kolleksjonen gir en personlig og aktiv sitteløsning i
ethvert kontormiljø.

Design: Peter Opsvik
Patent og design beskyttet
Interiørfoto: Per Gunnarsson. Produktfoto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG H05 5600 m/hodehviler(opsjon)

HÅG H05 5200 HÅG H05 5100

HÅG H05 5500 m/hodehviler
(opsjon)

HÅG H05 5400 HÅG H05 5300

HÅG H05 BRUKERFORDELER:

Enkel justering av stolen med 4-i-en justering hjul
• Setedybde, rygghøyde og vippemotstand forover og bakover i ett hjul
• Setehøyde regulering
• Mulighet for overstyring av rygghøyden
• Låsbar i tre posisjoner
• Høyde- og bredderegulerbare armlener ( opsjon for modellene 5100

og 5200E)
HÅG Swingback® armlener (opsjonl)

• Armlene kan svinges bakryggbrikken på stolen.
BalansertBevegelsesmekanismeTM - flytende vippefunksjon forover og

bakover

• Hodehviler er opsjon. Den gir deg støtte for skuldre, nakke og hode.
10 års garanti

Miljøvennlig
• ISO 14025 EPD
• GREENGUARD sertifikat - garanterer stolen fri for helsefarlige avgasser
• Grønne el-sertifikater

HÅGs kvalitetssystem er godkjent i henhold til NS-ISO 9001. Vi var den første kontorstolprodusenten som ble ISO 14001-sertifisert, EMAS-registrert og for
å motta ISO 14025-baserte miljøvaredeklarasjoner for våre stoler. HÅG kontorstoler er testet i henhold til EN 1335 klasse A. For mer detaljert informasjon
kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår hjemmeside: For mer detaljert informasjon ta kontakt med en HÅG forhandler eller besøk vår
hjemmeside: www.hag.no

MÅL OG VEKT FOR H05 5100 5200 5300 5400 5500 5600

Sitte høyde150 mm lift [1] 390-530* 390-530* 390-530* 390-530* 390-530* 390-530*

Høyde på ryggbrikke [2] 455 450 520 515 600 595

Høyde på fremste støtte punkt på ryggbrikken
og reg. intervall[3] 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230

Setedybde [5] 384-480 384-480 384-480 384-480 384-480 384-480

Høyde på armlene og reguleringsintervall[6] 200-280 200-280 200-280 200-280 200-280 200-280

Setebredde [7] 485 485 485 485 485 485

Stolbredde[8] 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700 600-700

Fotkryss i diameter [9] 700 700 700 700 700 700

Vekt 12.5 kg 13.0 kg 16.0 kg 16.5 kg 18.0 kg 19.0 kg

A Setet midtpunkt er belastet med 64 kilo før måltaking.
S Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål av ryggstøtteregulering.

Målinger i mm. Setehøyde målt med 64 kilo last. Vippområde er 11 ° forover og 15 ° bakover fra nøytral
posisjon. Nøytral posisjon er 3 ° bakover. Vær oppmerksom på at disse målingene er ikke absolutte. De
kan variere noe fra stol til stol.
* Standard lift i henhold til EN 1335


