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HÅG H05®

Anders denken en snel handelen. HÅG H05 is uw 
stoel. De instelling is van een geniale eenvoud. Met 
slechts één hendel en één draaiknop kunt u op een-
voudige wijze uw zithouding aanpassen. Een simpel 
en slim ontwerp, uitgerust met HÅG’s Balanced  
MovementMechanism™. Volledige bewegingsvrijheid 
op het werk is nog nooit zo eenvoudig geweest.  
 
Completeer uw werkplek met HÅG H05 Communi-
cation, een bezoekersstoel die is afgestemd op uw 
kantoorstoel.  

Deze collectie biedt u een persoonlijke en actieve 
zitoplossing voor elke kantooromgeving. 

 
Design: Peter Opsvik. 

Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Zo simpel. Zo slim.
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Een onderscheidend en slim 
design, uitgerust met  het unieke 
BalancedMovementMechanism™ 
van HÅG.
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HÅG SwingBack™ armleggers

 4-IN-1 DRAAIKNOP
Zitdiepte, rughoogte, schommel- 
mechanisme en kantelpunt.

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

HOOFDSTEUN (OPTIONEEL) 
De hoofdsteun biedt ontspan-
ning en ondersteuning voor 
schouders, nek en hoofd. De 
opening tussen de stoelrug 
en de hoofd steun biedt meer 
bewegingsvrijheid. 

HÅG SWINGBACK™ ARM-
LEGGERS (OPTIONEEL) 
Waarmee u de armleggers naar 
achteren weg kunt draaien, 
zodat u dichter aan uw bureau 
kunt aanschuiven. Bovendien 
kunt u ook zijwaarts zitten.  
 
INSTELMOGELIJKHEDEN 
• Hoofdsteun 
• Zithoogte 
• 4-In-1 draaiknop 
• HÅG SwingBack™ arm- 
 leggers 
• Kantelvergrendeling

HÅG H05 5600 hoofdsteun (optioneel)
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Fysieke maatvoering van HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Zithoogte 150 mm [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Zithoogte 200 mm [1]  465-645  465-645  465-645  

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

Hoogte rugsteun [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Hoogte voorste steunpunt 
lendensteun [3]  150-230  150-230  150-230 

Hoogte voorste steunpunt  
hoofdsteun (optioneel) [4]  845-590  845-590  845-590

Zitdiepte [5]  385-480  385-480  385-480

Hoogte armleggers [6]  200-280  200-280  200-280 

Zittingbreedte [7]  485  485  485 

Maximum stoelbreedte [8]  600-700  600-700  600-700 

Diameter voetster [9]  700  700  700

Gewicht  12.5 kg / 13.0 kg  16.0 kg / 16.5 kg  18.0 kg / 19.0 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 11° voorwaarts en 15° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 3º 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 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. 
 

Fysieke maatvoering van HÅG H05 Communication  5370** 5470**

Zithoogte [1]   445  445

Rughoogte [2]   460 460 

Zitdiepte [4]   415 415 

Zittingbreedte [5]   445  445

Stoelbreedte [6]   570 470*  570 470*

Armleggers [7]   235 235

Gewicht   7.2 kg  7.2 kg

Schommelbereik: 
Neutraal  -4º -4º 
Voorwaarts  9º 9º 
Achterwaarts  13º 13º

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


