
HÅG Conventio®

Våkn opp.
Uten en eneste dråpe kaffe.
De dårlige nyhetene: Møter og konferanser kan være
ekstremt statiske og trøttende. De gode nyhetene: Det
trenger de ikke å være. HÅG Conventio er på lik linje med
HÅG Conventio Wing spesielt utformet med tanke på møter
og konferanser. Med sin innebygde vippemekanisme
oppmuntrer den til variasjon og bevegelse. Dette gir kroppen

energi og holder hodet klart og
fokusert, også under de møtene som ikke er så altfor
spennende. Sitt ned og våkn opp.
Både HÅG Conventio og HÅG Conventio Wing er svært
aktuelle for blant annet skoler, universiteter, biblioteker,
kantiner, kafeer, møterom, hoteller og konferansesaler.

Design: Peter Opsvik
Patent- og designbeskyttet
Interiørbilder: Per Gunnarsson. Produktfoto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT
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HÅG Conventio 9522 m/armlener (valgfritt) HÅG Conventio 9512
[style fontsize="5"]m/armlene

(ekstrautstyr) [/ style]

HÅG Conventio 9510 HÅG Conventio 9520

HÅG CONVENTIO BRUKER FORDELER:

BalansertBevegelsesmekanismeTM - flytende vippefunksjon forover og
bakover
Avtagbart trekk for rengjøring eller utskifting

Fotkryss på modellene 9512 og 9522
• Høyderegulerbar

4 ben på modellene 9510, 9511, 9520 og 9521
• Ben i aluminium - sort eller sølv
• Kan stables: 15 stoler

Valg
• Plastarmlener
• Tabell hengeren
• Koblingstykke for rekkekobling. (Bare tilgjengelig for modeller med 4 en)

10 års garanti
Livstidsgaranti på gasslift (modellene 9512 og 9522)

Miljøvennlig
• ISO 14025 EPD
• GREENGUARD sertifikat - garanterer at stolen er fri for helsefarlige

avgasser
• Grønne elektrisitet sertifikater

HÅGs kvalitetssystem er godkjent i henhold til NS-ISO 9001. Vi var den første kontorstolprodusenten som ble ISO 14001-sertifisert, EMAS-registrert og for
å motta ISO 14025-baserte miljøvaredeklarasjoner for våre stoler. HÅG kontorstoler er testet i henhold til EN 1335 klasse A. For mer detaljert informasjon
kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår hjemmeside: For mer detaljert informasjon kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår
hjemmeside: [b] www.hag.no[/ b]

MÅL OG VEKT FOR HÅG CONVENTIO 9510, 9520 9511, 9521 9512, 9522

Setehøyde[1] 455 450 400-540

Rygghøyde [2] 390 460 460

Diam.fotkryss [3] - - 635

Setedybde [4] 425 430 430

Setebredde [5] 390 430 430

Stolbredde [6] 460 550* 500 590* 460 550*

Høyde for armlener [7] 230 230 230

Vekt 5.0 kg 5.9 kg 8.3 kg

Må i mm. Setehøyde målt med 64 kg gelastning. Når en stol er justerbar, minimum og maksimum mål er
oppført.
* Målinger med armlener.
Tilt er 12 ° forover og 11 ° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 5 ° bakover. Vær
oppmerksom på at disse målingene er ikke absolutte. De kan variere noe fra stol til stol.


