
HÅG H03® Made in Norway

Van hem, haar,
jou, mij en ons.
HÅG H03 is een veelzijdige stoel die voor iedereen geschikt
is. Door de strakke, harmonieuze lijnen is hij geknipt voor
nagenoeg alle open kantoorlandschappen.
Hij bestaat uit weinig onderdelen en is gemaakt van
gerecycled plastic, wat hem tot de meest milieuvriendelijke
zitoplossing van HÅG maakt. Het mechanisme, dat is

gebaseerd op een geniaal schommelstoelprincipe, houdt uw
lichaam in beweging. Met een eenvoudige handgreep kunt u
in één handomdraai meerdere functies tegelijk verstellen.
Geen wonder dat deze flexibele en gebruiksvriendelijke
collectie veel wordt gebruikt door onderwijsinstellingen.

Ontwerp: Søren Yran
Gepatenteerd en beschermd ontwerp
Interieur foto: Per Gunnarsson.Product foto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG H03 350/ In hoogte verstelbare armleggers met soft
top (optie)

HÅG H03 340/ In hoogte
verstelbare armleggers met soft

top (optie)

HÅG H03 330/ In hoogte
verstelbare armleggers met soft

top (optie)

HÅG H03 GEBRUIKERSVOORDELEN:

Gebruiksvriendelijk: unieke en eenvoudige instelmogelijkheden
• Verstelbare zithoogte en zitdiepte
• Zitdiepte ook onafhankelijk in te stellen
• Gecombineerde verstelling van rugleuninghoogte en zitdiepte

BalancedMovementMechanismTM - volledige bewegingsvrijheid voorwaarts
en achterwaarts

• Extra kantelweerstand knop (verkrijgbaar bij HÅG H03 340 en 350).
• Kunststof voetster met geïntegreerde voetensteunen.

• Aluminium HÅG H05 voetster, zwart of zilver (optie).
10 jaar garantie
Levenslange garantie op gasveer
Milieuvriendelijk
ISO 14025 EPD-
GREENGUARD certificaat - garandeert dat de stoel niet schadelijk is
voor het binnenklimaat in de fabriek of kantoor.
Groene stroom certificaten

HÅG’s kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NS-ISO 9001. HÅG werd als eerste bedrijf in haar industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aandacht heeft voor het beschermen van het
milieu. In december 2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor alle producten. Voor
meer informatie bezoek onze website: www.hagbenelux.nl

FYSIEKE MATEN VOOR DE HÅG H03 330 340 350

Zithoogte 150 mm lift [1] 390-530* 390-530* 390-530*

Hoogte rugsteun [2] 300 410 430

Hoogte voorste steunpun lendensteun
[3] 165-245 165-245 165-245

Zitdiepte [5] 390-490 390-490 390-490

Hoogte armleggers [6] 165-285 165-285 165-285

Zittingbreedte [7] 510 510 465

Stoel breedte [8] 530 580 580

Diameter voetster [9] 665 665 665

Gewicht 12.0 kg 12.0 kg 13.0 kg

A middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand.
S voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling.

Kantelenpunt is 10° naar voren en 14 ° naar achteren van de neutrale positie. Neutrale positie is 3 ° naar
achteren. Wij wijzen u erop dat de vermelde afmetingen in geringe mate kunnen afwijken van de
werkelijkheid.
* Standard lift according to EN 1335.


