
 
 

 
HÅG Futu Mesh 

  
Ons lichaam is niet gemaakt om stil te zitten maar voor beweging en variatie 

 

“To make the world a better place to sit” is de missie van HAG. HÅG ontwikkelt zitoplossingen die ons stimuleren te 
blijven bewegen, zelfs bij langdurig zittend werk, zodat je fit en gezond blijft en klachten geen kans krijgen. HÅG Futu 

Mesh is een moderne schommelstoel, die ervoor zorgt dat je zonder erover na te denken, regelmatige (kleine) 
schommelbewegingen met je voeten maakt. Bewegen vanuit je voeten is natuurlijk, gezond en effectief. Onderzoek heeft 

aangetoond dat je in de HÅG Futu Mesh stoel tot 7 keer meer beweegt dan in iedere andere bureaustoel en je 
bloedcirculatie bovendien significant verbetert. Daar hoef je niks voor te doen! Doe zelf de test en gebruik de stoel in de 

losse schommelstand en merk het verschil ten opzichte van andere manieren van zitten. 
 

HÅG Futu Mesh combineert high-design met  high-tec engineering. Futu Mesh is één van de meest gebruikersvriendelijke 
zitoplossingen in de wereld. Met maar twee handelingen past Futu Mesh zich aan >90% van de gebruikers aan. Futu 
Mesh is ontworpen voor alle vormen van moderne and flexibele werkplekken: van  open space area’s tot cell offices, 

concentratieruimtes en project- and meetingrooms. 
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DYNAMISCHE ERGONOMIE 
� Balanced Movement Mechanism, 

gebalanceerde en volledige  bewegingsvrijheid 
voorwaarts en achterwaarts  

� Stimuleert beweging vanuit de voeten: de meest 
natuurlijke en efffectieve manier van bewegen    

� BodyLock: blokkering van het 
bewegingsmechanisme zonder gebruikmaking 
van knoppen 

� Automatische gewichtsinstelling  
� Verstelbare zithoogte, zitdiepte en 

lendesteunhoogte   
� Eenvoudige instelling: perfect fit met maar twee 

handelingen voor >90% van de medewerkers   
Ideaal voor alle flexibele en moderne 
werkplekken.   

� Comfortabele kussenset   
� 4 D armleggers, in hoogte, breedte, 

voorwaarts/achterwaarts instelbaar en 
roteerbaar 

     
KWALITEIT EN CERTIFICERING  

ISO 9001 
ISO 14001 
EN 1335-1-2-3  
NPR 1813-2016 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor 
harde vloeren volgens DIN68131 
 
GARANTIE 
10 jaar volledige garantie 
 

   DESIGN 
� Rugleuning in FutuKnit Mesh (netweave)  

Zitting in FutuKnit Solid.  
Zowel de FutuKnit Solid als de Mesh (van Camira 
Fabrics, 100.000 M) zijn leverbaar in 7 
aansprekende kleuren en kunnen worden 
gecombineerd.  

� Optioneel met lendesteun leverbaar 
� Frame: zwart of zilver aluminium en optioneel 

leverbaar met gepolijst aluminium stervoet 
� Modulaire collectie (rugleuningen, armleggers, 

gasveer) 
� Design voetster voorzien van comfortabele 

voetsteunen 
� Bijpassende Futu Communication (meeting) stoel    
� NL gebruikersinstructie onder de zitting  
�  Award winning design 

   
         

DUURZAAMHEID 
Lage carbon footprint, volledig scheidbare onderdelen en 
materialen, geen gebruik van schadelijke chemische 
chemicaliën  
Flokk take back program 
ISO 14025 (EPD) 
GREENGUARD 
Circular IQ   
Rendemint  
INSIDE INSIDE: Launching Partner 

  

 
 
 

 
 
 



 
 

  
  
 

                

        

 

 
FUNCTIONALITEITEN EN MAATVOERING   
EN 1335 1,2,3 en NPR1813:2016 APPROVED 
 
 

 HÅG Futu Mesh 
1100 

Zitting  
Zithoogte verstelling  394- 547 mm 
Zitdiepte verstelling 378 – 482 mm 
Zittingdiepte   457 mm 
Zittingbreedte   464 mm 
Rugleuning  
Hoogte verstelling van de 
lendesteun  

140 – 220 mm 

Rugleuninghoogte   620 mm 
Rugleuningbreedte 369 mm 
Armlegger  
Lengte van de armleggers   210 mm 
Armleggerhoogte verstelling 201-310 mm 
Armleggerbreedte verstelling 359-519 mm 

 

 
 
 
 
 

 

 
Voor meer informatie bezoek onze website www.flokk.com/hag 

 



 
 

PRIJS  
 

Type bureaustoel Afbeelding Bruto prijs: Korting: Netto prijs: Aantal: Totaal netto 
excl. BTW 

 
HÅG Futu Mesh 1100 
Zitting: Futuknit Mesh, kleur ntb  
Rug: FutuKnit Solid, kleur ntb 
Inclusief lendesteun 
Framekleur ntb 
3D armleggers 
Hard geremde wielen

€ 776,00 % € st € 

 
OPTIES  

Meer-/minderprijs Bruto prijs: 
Kunstof armleggers in hoogte en diepte 
verstelbaar (2D) ipv 3D 

- €  68 

Gaslift 200 mm interval (medium) €   10 
Voetenring (in combinatie met gaslift 200 mm) € 110 
Gepolijst aluminium voetster € 110 
Kunststof voetster   -  €  24 
Zonder lendesteun    -  €  31 

  

LEVERINGSCONDITIES 

Prijzen:  In euro’s, exclusief 21% BTW en geldig t/m 31-12-2019 

Nalevercontie: Op naleveringen is de op moment van afname geldende bruto prijslijst minus de standaard dealerkorting 
van toepassing 

Levering:  Ongemonteerde levering   

Levertijd:  Ca. 4 weken na ontvangst van uw inkoopopdracht 

Betaling:   Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum.  

Garantie:  HÅG biedt op alle bureau- , bezoekers- en conferentiestoelen 10 jaar garantie vanaf de  
   productiedatum, inclusief de aangeboden bekleding. 
   Alle garantieaanspraken vervallen bij oneigenlijk gebruik van de stoel. De garantie omvat de vervanging  
   van het defecte onderdeel exclusief transport en montage. 
 
Op onze leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.project-inrichting.nl



 
 
 


