
HÅG Futu®

Elegant & intelligent.
HÅG Futu gir det beste fra to verdener, et avansert indre
basert på HÅGs nye inBalance®teknologi, og et spennende,
strømlinjeformet eksteriør som gir fleksibilitet når det brukes i
forskjellige rom og for ulike bruksområder. Med sine rene og
sammenhengende linjer er HÅG Futu blitt mer å betrakte
som et møbel enn et teknisk hjelpemiddel. Den er designet

for å være i harmoni med omgivelsene.

Fullfunksjonell som HÅG Futu er, fremstår den likevel fri for
lange, dominerende spaker og utstående ratt som forstyrrer
det visuelle uttrykket. Den er enkel, lett å bruke og like egnet
for store kontorlandskap som på et enkeltkontor.

Design: HÅG Design Studio
Fasilitert av Marianne Støren Berg og Leif Isachsen/Kode Design
Patentbeskyttet
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PASSION FOR MOVEMENT
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HÅG Futu 1020

HÅG FUTU BRUKERFORDELER:

Enkel og intelligent justering av stolen
• Setehøyde regulering
• Setedybde regulering
• Regulerbar korsryggstøtte
• Regulerbare armlener, høyde og bredde (opsjon)
• Ingen synlige knotter og spaker

inBalance® ved HÅG - neste generasjons flytende setemekanisme
Å gi balansert bevegelse forover og bakover
Regulerbar vippemotstand forover og bakover

10 års garanti
Livstidsgaranti på gasslift

FutuKnitTM -3D form-strikket tekstil, spesielt designet for HÅG Futu
• FutuKnits gode elastiske egenskaper tilpasser seg naturlig formen på

brukerens rygg, vekt og bevegelser
• Åtte attraktive farger: svart, grå, blå, burgunder, rød, grønn, sand og off-

white.
• Med sort eller grå FutuKnitrygg kan du velge det tekstilet du ønsker på

setet.
Miljøvennlig

• Inneholder kun 9 materialer
• ISO 14025 EPD
• GREENGUARD sertifikat - garanterer at stolen er fri for helsefarlige

avgasser
• Grønn el-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 ta kontakt med en HÅG forhandler eller besøk vår
hjemmeside: www.hag.no

MÅL OG VEKT FOR HÅG FUTU 1020

Sittehøyde165 mm lift [1] 400-550

Høyde på ryggbrikken [2] 600

Høyde på fremstøttende punkt på ryggbrikken
og reg. intervall [3] 170-250

Setedybde [5] 380-460

Høyge på armlene og reg. intervall [6] 195-290

Setebredde [7] 485

Stolstolbredde [8] 625-710

Fotkryss i diameter[9] 720

Vekt16.8 kg

A Setets midtpunkt er belastet med 64 kilo før måling.
S Den fremste punkt på ryggen er referansepunktet for å måle ryggstøttereguleringen.

Målinger i millimeter. Setehøyde målt med 64 kilo last. Vippområde er 13 ° forover og 16 ° bakover fra
nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3 ° bakover. Vær oppmerksom på at disse målingene er ikke
absolutte. De kan variere noe fra stol til stol.


