
10 jaar garantie

HÅG verleent 10 jaar garantie bij productiefouten op alle 
bureaustoelen bij normaal gebruik tot 9 uur per dag.

Certificeringen

• Getest en goedgekeurd volgens ANSI/BIFMA X5.1, EN 1335 
Klasse B en GS keurmerk.

• Scandinavian Business Seating is gecertificeerd door DNV-GL 
volgens ISO 9001.

Onderhoud

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, 
uitgewrongen doek of spons met lauw, schoon water. Verwijder 
geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zitting-
mechanisme te openen. Neem contact op met uw Scandinavian 
Business Seating dealer bij behoefte aan service of onderhoud 
aan uw stoel.

Brandveiligheid informatie

CMHR schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag beschikbaar 
en kan bij bestelling worden opgegeven (2-5 weken extra 
levertijd).

KWALITEIT

Design: Søren Yran

Patent- en ontwerp beschermd

HÅG H03 
• Een flexibele stoel die iedereen past en gemakkelijk gebruikt 

kan worden door verschillende gebruikers.
• Het geïntegreerde kantelmechanisme stimuleert beweging 

en variatie, het verbetert de mogelijkheid om alert en 
geconcentreerd te blijven.

• De unieke gripverstelling maakt het mogelijk om zitdiepte, 
rughoogte en armleggers tegelijkertijd aan te passen.

• Verstelbaar: zithoogte, zitdiepte en rughoogte. Extra 
instelling om uw kantelweerstand verder te verfijnen, 
beschikbaar voor HÅG H03 340 en 350.

Het is onze missie om beweging en variatie op de 
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren 
intuïtief een natuurlijke beweging van het lichaam. 
Gevarieerde zithoudingen leiden tot een betere 
gezondheid en hogere productiviteit.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw HÅG dealer of bezoek www.hagbenelux.nl

• Gemakkelijk te demonteren zonder speciaal gereedschap.
• Bevat 37% gerecycled materiaal (post-consumer en post-

industrieel afval).
• Laagste CO2 uitstoot per unit: HÅG  H03: 57 kg CO2-

equivalenten.
• Bevat geen gevaarlijke chemische stoffen.

Certificeringen

Scandinavian Business Seating is gecertificeerd door DNV-GL 
volgens ISO 14001.

• Environmental Product Declaration (EPD) - levenscyclus 
analyse van de stoel op basis van 14025-EPD.

• GREENGUARD certificaat - zorgt ervoor dat de stoel voldoet 
aan strikte chemische emissiegrenzen.

Materialen en specifiacaties

• Staal 54%, kunststoffen 37%, aluminium 4%, diverse 3%, textiel 
2%.

• Totaal gewicht: 13 kg.
• Aandeel van recyclebaar materiaal: 92%.

MILIEU

BASISMODELLEN EN 
AFMETINGEN

 * Getest en goedgekeurd volgens EN1335 Klasse B.

Wij maken u er op attent dat de maten niet absoluut zijn.  Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 

Fysieke maatvoering HÅG H03 330 340 350

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 150mm lift* [1] 412-551 412-551 412-551

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 200mm lift [1] 520-700 520-700 520-700

Zithoogte, gemeten met 64 kg belasting 265mm lift [1] 548-783 548-783 548-783

Hoogte rugsteun (mm) [2] 300 410 430

Hoogte voorste steunpunt lendesteun (mm) [3] 170-240 165-235 160-230

Zitdiepte (mm) [5] 400-470 400-470 400-470

Hoogte armleggers (mm) [6] 165-285 165-285 165-285

Zittingbreedte (mm) [7] 420 420 445

Maximum stoelbreedte (mm) [8] 630 630 630

Diameter voetster (mm) [9] 686 686 686

Gewicht (kg) 12.0 12.0 13.0

CONFIGURATIE OPTIES

• Extra instelling waarmee u de kantelweerstand verder kunt 
verfijnen (verkrijgbaar voor HÅG H03 340 en 350).

• Alle modellen wordt geleverd met kunststof voetster (dia. 686 
mm.) met aflopende voetensteun.  

• Aluminium voetster (dia. 730 mm.) in zilver, zwart of gepolijst 
aluminium is optioneel.

• Stoffering verkrijgbaar in Xtreme, Fame, Remix 2, Steelcut Trio 
2, Nexus, Note, Comfort + en Antigo Soft leer.


