
HÅG Futu® Made in Norway

Elegant & intelligent.
Met HÅG Futu krijgt u het beste van twee werelden: een
geavanceerde kern op basis van de nieuwe inBalance
technologie van HÅG en een verrassend, gestroomlijnd
design dat in diverse ruimtes kan worden gebruikt. Door zijn
pure en vloeiende lijnen doet HÅG Futu meer denken aan
een meubelstuk dan aan een technisch hulpmiddel, met een
design dat harmonieert met zijn omgeving. Ondanks al zijn
functies is HÅG Futu opvallend vrij van lange, opvallende

hendels en draaiknoppen die het visuele beeld verstoren. Hij
is eenvoudig, ook in gebruik, en is geschikt voor zowel grote
kantoorlandschappen als voor afzonderlijke kantoren.

Een eenvoudige gebruiksaanwijzing vindt u in het boekje
onder de zitting van de stoel en een uitgebreidere versie op
www.hagbenelux.nl

Ontwerp: HÅG Design Studio
Mogelijk gemaakt door Marianne Støren Berg & Leif Isachsen/KODE Design
Gepatenteerd en beschermd ontwerp
Interieur foto: Per Gunnarsson. Product foto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG Futu 1020/ Standard armleggers of 3D armleggers
(optie)

HÅG FUTU GEBRUIKERSVOORDELEN:

Gebruiksvriendelijk: unieke en eenvoudige instelmogelijkheden
• Verstelbare zithoogte en zitdiepte
• Verstelbare lendesteun
• Verstelbare schommelweerstand voor- en achterover
• In hoogte en breedte verstelbare armleggers
• Blokkeerbare schommelfunctie
• Aluminium voetster met anatomisch gevormde voetensteunen, zwart of

zilver
inBalance® by HÅG -bewegingsmechanisme - Slimme, “verborgen”
technologie

• volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts
• Het zwaartepunt bevindt zich altijd boven het schommelpunt
• De schommelweerstand is eenvoudig in te stellen in 5 stappen.

10 jaar garantie
Levenslange garantie op gasveer

FutuKnitTM - FutKnit is een gebreide stof die speciaal is ontwikkeld voor
HÅG Futu.

• De stof wordt op maat gebreid en past daardoor precies op de
rugleuning en zitting. Bovendien zijn er geen vouwen en onnodige
naden. De stof heeft goede elastische eigenschappen met behoud van
stabiliteit en optimaal zitcomfort. Voor de zitting en rugleuning zijn acht
smaakvolle en harmonieuze kleuren verkrijgbaar.

Milieuvriendelijk
• ISO 14025 EPD
• GREENGUARD certificaat - garandeert dat de stoel niet schadelijk is

voor het binnen klimaat in de fabriek of kantoor.
• Groene stroom certificaten
• Stoel voor 97% recyclebaar

HÅG’s kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NS-ISO 9001. HÅG werd als eerste bedrijf in haar industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aandacht heeft voor het beschermen van het
milieu. In december 2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor alle producten. Voor
meer informatie bezoek onze website: www.hagbenelux.nl

FYSIEKE MATEN VOOR DE HÅG FUTU 1020

Zithoogte 165 mm lift [1] 400-550

Rughoogte [2] 600

Hoogte voorste steunpunt lendensteun
[3] 170-250

Zitdiepte[5] 380-460

Hoogte armleggers [6] 195-290

Zittingbreedte [7] 485

Stoel breedte[8] 625-710

Diameter voetster [9] 720

gewicht 16.8 kg

A middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand.
S voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling

Kantelenpunt is 13 ° naar voren en 16 ° naar achteren van de neutrale positie. Neutrale positie is 3 °
naar achteren. Wij wijzen u erop dat de vermelde afmetingen in geringe mate kunnen afwijken van de
werkelijkheid.


