
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, BS 5459-2, ANSI BIFMA 
X5.1 og GS mark.  

• 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.

Brandsikkerhed:

• 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: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.

Patent- og designbeskyttet.

HÅG Tribute™
 

• Brugervenlig luksus arbejdsstol, der giver fremragende 
bevægelsesfrihed.

• Indbygget HÅG in Balance® teknologi – let glidende 
vippefunktion både bagud og fremad.

• S-kurvet ryg understøtter kroppens naturlige form og 
reducerer spændinger i den øvre ryg, skuldre og nakke.

• Aktiv øvre ryg og hovedstøtte går frem og støtter dig når du 
læner dig tilbage.

• Fuldt integreret lændestøtte som er let at tilpasse og indstille.
• Smarte HÅG TiltDown™ armlæn giver dig mulighed for at 

sidde tæt til dit skrivebord.

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.  



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

MODEL OG MÅL

* I henhold til EN 1335 Klasse A

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

Mål og vægt for HÅG Tribute – Task & Meeting HÅG Tribute 9021 HÅG Tribute 9031 HÅG Tribute 9073 (meeting)

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 150 mm lift* [1] 408-518 408-518 408-518

Siddehøjde, målt ved en belastning på 64 kg, 200 mm lift [1] 569-642 569-642 569-642

Højde på ryglæn (mm) [2] 740 740 740

Højde på forreste støttende punkt på ryglæn (mm) [3] 170-238 170-238 170-238

Højde på forreste støttende punkt på hovedstøtte [4] 680-795 680-795 680-795

Sædedybde (mm) [5] 393-475 393-475 393-475

Højde på armlæn (mm) [6] 178-285 178-285 178-285

Sædebredde (mm) [7] 454 454 454

Stolebredde (mm) [8] 596-678 596-678 596-678

Fodkryds (mm) [9] 740 740 650

Vægt (kg) 25 kg (med armlæn) 25 kg (med armlæn) 19.2 kg (uden armlæn)

Vip: Neutral 3o 3o 3o

Vip: Fremad -4o -4o -4o

Vip: Bagud 18o 18o 13o

TILVALG

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

• Let at skille ad uden brug af speciel værktøj.
• Indeholder 50% regenereret materiale (post-forbruger og

post-industrielt affald).
• Lavt carbon fodaftryk på 99,7 kg CO2 ækvivalenter.
• Indeholder ingen farlige kemikalier.

Certificeringer:

• Scandinavian Business Seating har et certificeret
miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001.

• Miljødeklaration (EPD) – livscyklus analyse af stolen baseret
på 14025-EPD.*

• GREENGUARD certifikat – sikrer at stolen ikke forurener
indeklimaet.*

Materialespecifikation:

• Aluminium 31%, Stål 22%, Plastik 29%, PUR 10% Øvrige 2%,
Tekstil: 5%, PVC 0%.

• Total vægt af produktet 25.3 kg (ekskl. indpakning).
• Andel af genanvendeligt materiale: 94%

*afventer godkendelse

MILJØ


