HÅG H03®

Van hem, haar, u en ons.
HÅG H03 is een veelzijdige stoel die voor iedereen
geschikt is. Door de strakke, harmonieuze lijnen is hij
geknipt voor nagenoeg alle kantoorlandschappen.
Hij bestaat uit weinig onderdelen en is grotendeels
gemaakt van gerecycled plastic, wat hem tot een
uitzonderlijk milieuvriendelijke zitoplossing maakt.
Het mechanisme, dat is gebaseerd op een ingenieus
schommelstoelprincipe, houdt uw lichaam in beweging. Met een eenvoudige handgreep kunt u in één
handomdraai meerdere functies tegelijk verstellen.
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Geen wonder dat deze flexibele en gebruiksvriendelijke
collectie veel wordt gebruikt door onderwijsinstellingen.

Design: Søren Yran.
Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Het mechanisme, dat is
gebaseerd op een ingenieus
schommelstoelprincipe, houdt
uw lichaam in beweging.
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UNIEKE INSTELHANDGREEP
Hiermee verstelt u gelijktijdig
de zitdiepte, rughoogte, kantelpunt, schommelweerstand
en de armleggers, waardoor
de stoel zeer eenvoudig door
meerdere personen gebruikt
kan worden.
EXTRA KANTELWEERSTAND
KNOP
Waarmee u de kantelweerstand
van uw stoel verder kunt verfijnen
(verkrijgbaar bij HÅG H03 340
en 350).
VOETENSTEUN
Waardoor u op aangename
wijze de positie van uw voeten
kunt variëren.
INSTELMOGELIJKHEDEN
• Zithoogte
• Zitdiepte
• Rughoogte
• Armleggers (optionele extra)
• Extra kantelweerstand
(beschikbaar voor HÅG H03
340 en 350).
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HÅG H03 330

Fysieke maatvoering van HÅG H03

330

340

Zithoogte 150 mm lift [1]

390-530*

390-530*

350
390-530*

Zithoogte 200 mm lift [1]

520-700

520-700

520-700

Zithoogte 265 mm lift [1]

550-785

550-785

550-785

Hoogte rugsteun [2]

300

410

430

Hoogte voorste steunpunt 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

Maximum stoelbreedte [8]

530

580

580

Diameter voetster [9]

685

685

685

Gewicht

12.0 kg

12.0 kg

13.0 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 10°voorwaarts en 14° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 3° 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).
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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

61

