
10-års garanti:

HÅG ger tio års garanti mot produktionsfel på alla arbetsstolar 
som har ett normalt användande upp till 9 tim per dag.  

Certifikat:

• Testad enligt EN 1335 Class A. ANSI BIFMA X5.1, GS mark, 
NPR 1813 och Möbelfakta.

• Scandinavian Business Seating är certifierade av DNV-GL 
enligt ISO 9001.

Underhåll:

• Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med 
en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent 
vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna 
sitsmekanismen. Ta kontakt med din Scandinavian Business 
Seating-återförsäljare om du har behov av service eller 
underhåll på stolen. 

Brandskyddsinformation:

• CMHR skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges 
vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2-5 veckor. För 
prisinformation kontakta Scandinavian Business Seating. 

Kvalitet

Design: Frost Produkt AS, Powerdesign 

och Scandinavian Business Seating Design Team

Patent- och design skyddad

HÅG’s vision är att ge rörelse och variation till 
arbetsplatsen. HÅG produkter stimulerar till en 
intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt  
variation i sittställningar vilket förbättrar hälsan 
och produktiviteten.    

HÅG SoFi 
• Den unika HÅG inBalance® mekanismen gör så att du alltid 

är i perfekt balans.
• Ger intuitiv samt naturlig rörelse med utmärkt komfort och 

support. 
• Användarvänlig
• Det finns många olika modeller, material och färger att 

kombinera och välja mellan. 
• Justerbart huvudstöd (tillval), HÅG SlideBack™ armstöd 

(tillval), höjd på armstöd, bredd på armstöd, sitshöjd, 
sitsdjup, svankstöd, gungmotstånd/HÅG inBalance™, 
låsbargunga och fotstödsplattor. 



För mer information vänligen gå till www.hag.se eller läs mer i vår prislista.

• Enkel att montera utan att använda en massa verktyg
• Består av 45% återvunnet material (post-consumer och 

post-industrial avfall)
• Carbon footprint  på 92 kg CO2 equivalents
• Innehåller inga giftiga gaser

Certifikat:

• Scandinavian Business Seating har ett certifierat  
Environmental Management system enligt ISO 14001

• Environmental product declaration (EPD) – livscykelanalys av 
stolen är baserad på 14025-EPD

• GREENGUARD certifikat – försäkrar att stolen möter dom 
strikta kraven på kemiska utsläpp.

• Möbelfakta – miljö- och kvalitetscertifikat samt socialt ansvars 
certifikat.

Materialspecefikation:

• Aluminium 38%, Plast 28%, Stål 22%, PUR 6%, Zinc: 5%, Textil: 
1%, PVC 0% 

• Total produktvikt 23,1 kg (Packetering ej inkluderad
• Delar återvinningsbart material: 95%

MILJÖ

MODELLER OCH MÅTT

Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Fysiska mått HÅG SoFi 7200 7300

Sitthöjd, mätt med 64 kg vikt 165 mm liftomat [1] 396-543 396-543

Sitthöjd, mätt med 64 kg vikt 200 mm liftomat [1] 450-640 450-640

Höjd på ryggbrickan [2] 627 718

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]

165-256 165-256

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]

630-835 630-830

Sittdjup [5] 389-442 389-442

Höjd på armstöd [6] 186-297 186-297

Sitsbredd [7] 450 450

Maximal stolsbredd [8] 600-715 600-715

Fotkryss diameter [9] 730 730

Stolsvikt (kg) 22.5 23.0

TILLVAL

• HÅG SoFi Standard kollektionen finns med två höjder på 
ryggen och i svart,silver eller vit aluminium. Polerat aluminium 
finns som extra tillval. 

• Alla modeller kan kläs i tyg från HÅG Total Colour (HTC) 
kollektionen.

• Armstöd i aluminium eller plast finns som extra tillval och kan 
fås med antingen mjuk topp, läder eller 3D.

• HÅG SlideBack™ armstöds innovation tillåter dig att enkelt 
justera höjd, bredd eller att skjuta armstöden bakåt.  
Gör det lättare att flytta sig närmre sitt skrivbord, bjuder in till 
att sitta på sidan eller att använda armstöden som support. 
(extra tillval) 

• Huvudstöd ger dig avlastning och support till dina axlar, nacke 
och huvud. (extra tillval) 


