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HÅG H04®

Het is geen toeval dat HÅG H04 de favoriet is van vele 
interieurarchitecten. Door het pure en tijdloze design is 
HÅG H04 ideaal voor elke kantooromgeving. Door de 
nauwkeurige instelmogelijkheden kunt u alle functies 
onafhankelijk van elkaar instellen en de stoel aan al 
uw behoeften aanpassen. Uw welzijn wordt bevorderd 
door het ergonomisch gereguleerde bewegingsme-
chanisme en de zachte, maar tevens ondersteunende 
kussens in zowel zitting als rug. HÅG H04 is beschik-
baar als bureaustoel met bijpassende bezoekersstoel.

Design: Peter Opsvik. 

Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Tijdloos en comfortabel.
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Door het pure en tijdloze design 
is HÅG H04 ideaal voor elke 
kantooromgeving. 
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BREDE VERSIE
HÅG H04 4650 is 4 cm breder 
dan de standaard modellen, 
met een diepere zitting die 
extra comfort biedt.

HOOFDSTEUN (OPTIONEEL)
De hoofdsteun biedt 
ontspanning en ondersteuning 
voor schouders, nek en 
hoofd. De opening tussen de 
rugleuning en de hoofdsteun 
biedt meer bewegingsvrijheid.

VERSTELBARE ARMLEGGERS 
Standaard bij modellen met 
medium- en hoge rugleuning, 
in hoogte en breedte 
verstelbaar.

VOETENSTEUN 
Waardoor u op comfortabele 
wijze de positie van uw voeten 
kunt variëren.

INSTELMOGELIJKHEDEN 
• Zithoogte 
• Rughoogte 
• Zitdiepte 
• Achterwaartse    
 kantelweerstand 
• Voorwaartse    
 kantelweerstand 
• Fixeerknop 
• Hoofdsteun (optioneel) 
• Armleggers

HÅG H04 4600 hoofdsteun (optioneel)
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Fysieke maatvoering van HÅG H04  4100  4200  4400  4600  4650

Zithoogte 150 mm lift [1]  385-525*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Zithoogte 200 mm lift [1]  460-640  465-645  465-645  465-645  465-645

Zithoogte 265 mm lift [1]  550-785  555-790  555-790  555-790  555-790

Hoogte rugsteun [2]  470  470  510  590  590

Hoogte voorste steunpunt 
lendensteun [3]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Hoogte voorste steunpunt 
hoofdsteun (optioneel) [4]  485 - 695 485 - 695 485 - 695 485 - 695 485 - 695

Zitdiepte [5]  360-470  390-505  390-505  390-505  390-505

Hoogte armleggers [6]  205-300  205-300  205-300  205-300  205-300

Zittingbreedte [7]  465  470  470  470  510

Maximum stoelbreedte [8]  580-680  580-680  580-680  580-680  580-680

Diameter voetster [9]  700  700  700  700  700

Gewicht  13.0 kg  13.0 kg  15.5 kg  16.0 kg  16.0 kg

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Schommelbereik is 15° voorwaarts en 15° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 5° achterwaarts. 
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
A Middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand. 
S Voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling. 
* In overeenstemming met EN 1335 Class A 
De collectie is getest en goedgekeurd volgens de British Standard  (BS 5459-2). 

AWARDS

Fysieke maatvoering van HÅG H04 Communication  4470** / 4472**

Zithoogte [1]   445 / 375-515

Rughoogte [2]   510  / 510

Diameter voetster [3]   -  / 700

Zitdiepte [4]   425 

Zittingbreedte [5]   450 

Stoelbreedte [6]   600 480* 

Armleggers [7]   210 

Gewicht   10.0 kg  / 9.0 kg

Schommelbereik: 
Neutraal  -5º 
Voorwaarts  9º 
Achterwaarts  13º

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
* Afmetingen zonder armleggers. 
** Armleggers zijn optioneel.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


