
10 års garanti:

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

Certificeringer:

• Testet i henhold til EN 1335 Klasse A. ANSI BIFMA X5.1, GS 
mark, NPR 1813 og Svenske Möbelfakta

• Scandinavian Business Seating er certificeret af DNV-GL i 
henhold til ISO 9001

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: Frost Produkt AS, Powerdesign 

og Scandinavian Business Seating Design Team

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 SoFi 
• Den unikke HÅG inBalance® mekanisme sørger for du altid 

er i balance
• Aktiverer intuitiv og naturlig bevægelse med fremragende 

komfort og støtte
• Brugervenlig stol 
• Stort udvalg af modeller, materialer og farver at kombinere 

og vælge imellem
• Justerbar hovedstøtte (tilvalg), HÅG SlideBack™ armlæn 

(tilvalg), armlænshøjde, armlænsbredde, siddehøjde, 
siddedybde, lændestøtte, vippemodstand/HÅG inBalance™, 
låsbar vip og fodstøtteplader 



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

• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj
• Indeholder 45% regenereret materiale (post-forbruger og  

post-industrielt affald)
• Lavt carbon fodaftryk på 92 kg CO2 ækvivalenter
• Indeholder ingen farlige kemikalier

Certificeringer:

• Scandinavian Business Seating har et certificeret miljø 
ledelsessystem i henhold til ISO 14001

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

• GREENGUARD certificat – sikrer at stolen ikke forurener
• Möbelfakta certifikat – Svenske miljø- og kvalitets certifikat

Materiale specifikationer:

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

• Total vægt af produktet 23,1 kg (Indpakning er ikke inkluderet)
• Andel af genanvendeligt materiale: 95%

MILJØ

MODEL OG MÅL

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

Mål og vægt for HÅG SoFi 7200 7300

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 165 mm gaslift [1] 396-543 396-543

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 200 mm gaslift [1] 450-640 450-640

Højde på ryglæn (mm) [2] 627 718

Højde på forreste støttende punkt på ryglæn (mm) [3] 165-256 165-256

Højde på forreste støttende punkt på hovedstøtte [4] 630-835 630-830

Sædedybde (mm) [5] 389-442 389-442

Højde på armlæn (mm) [6] 186-297 186-297

Sædebredde (mm) [7] 450 450

Stolebredde (mm) [8] 600-715 600-715

Fodkrydsets diameter (mm) [9] 730 730

Vægt (kg) 22.5 23.0

KONFIGURATIONSMULIGHEDER

• HÅG SoFi Standard kollektion er tilgængelig med to 
ryghøjder og sort, sølv eller hvid aluminium eller poleret 
aluminium som tilvalg

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

• Armlæn i aluminium eller plast er tilvalg og er udstyret med 
enten blød top, lædertop eller 3D top

• HÅG SlideBack™ armlæn, justerbar i højde og bredde. 
Skubbes let tilbage, så du får mulighed for at komme tættere 
på bordet, sidde siddelæns eller bruge armlænene som støtte 
til dine albuer (tilvalg)

• Hovedstøtten aflaster skuldre, nakke og hovede (tilvalg)


