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Ons lichaam is niet gemaakt om te stil te zitten maar voor beweging en variatie   

 
 

De HÅG productfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat ons lichaam niet gemaakt is om stil te zitten 
maar voor beweging en variatie. Bewegen is onze passie, en is naast eten, drinken en slapen een 

eerste levensbehoefte. Beweging voedt ons lichaam en stimuleert een gezonde bloedcirculatie 
waardoor mensen zich beter voelen en langer fit en gezond blijven. Er is een onlosmakelijk verband 
tussen statische zithoudingen en gezondheidsklachten en daarom is het ons doel om comfortabele 
zitoplossingen te ontwerpen die de gebruiker helpen op een natuurlijke en lichaamseigen manier te 

bewegen. Van bewegen blijf je immers fit en gezond en gezonde mensen zijn minder kwetsbaar voor 
uitval en presteren aantoonbaar beter. Bovendien is bewegen comfortabeler dan stilzitten! 

 

HÅG H05 - De meest gebruikersvriendelijke zitoplossing ter wereld! 

HÅG H05 is een functioneel ontwerp met empathie voor de gebruiker kenmerkt zich door een 
gebruikersvriendelijke en intuïtieve  instelling. Met slechts één handeling wordt gelijktijdig zitdiepte, 

rugleuninghoogte, kantelpunt en gewichtsinstelling ingesteld middels de 4-in-1 draaiknop. Deze zeer 
eenvoudige manier van instellen is ideaal voor werkplekken waar direct zitcomfort en 

bewegingsvrijheid in een handomdraai gerealiseerd moeten kunnen worden. 

  



 
 

 
HÅG inBalance Movement (Kantelmechanisme) 

Het unieke en moderne kantelmechanisme waarmee de HÅG bureaustoel is uitgerust stimuleert de zgn. 
FootControlledMovement™, het bewegen vanuit de voeten. Het is wetenschappelijk aangetoond dat 

beweging vanuit de voeten de meest natuurlijke manier van bewegen is en bovendien zorg draagt voor een 
significante verbetering van de bloedcirculatie. Het centrale kantelpunt in combinatie met de vaste hoek 

(1:1) waarmee rugleuning en zitting met elkaar meebewegen zorgen ervoor dat u zelfs bij statisch 
beeldschermwerk onbewust regelmatig micro- schommelbewegingen met uw voeten maakt waardoor u 

langer fit, alert en gezond blijft. 

 

inBalance Movement versus synchro mechanisme 

In stoelen met het zogenaamde synchromechanisme, waarbij het kantelpunt aan de voorzijde van de stoel is 
geplaatst en de hoek tussen zitting en rugleuning  bij beweging groter wordt dan 1:1,  wordt de beweging 

vanuit de romp ingezet en de voeten plat op de grond geparkeerd. De gebruiker wordt niet uitgenodigd zijn 
voeten te bewegen en ‘vergeet’ zo te bewegen. 

 

 

HÅG draagt bij aan de gezondheid van uw medewerkers 

Flokk hanteert een evidence based policy. Onze bevlogenheid vindt navolging in de wetenschap waarbij onze 
visie op dynamisch zitten door steeds meer onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. Het  is wetenschappelijk 
aangetoond dat het unieke HÅG inBalance Mechanisme (kantelmechanisme) t.o.v. het synchroonmechanisme  
 5 tot 7 x meer beweging van de gebruiker leidt (Prof. Dr. E. Stranden, Prof. P. Vink, Karolinska Institutet) en 
zorgdraagt voor een significante verbetering van de bloedcirculatie (Prof. Dr. E.Stranden). Ook binnen het 

VHP beoordelingssysteem wordt het kantelmechanisme (1:1)  hoger gewaardeerd dan het 
synchroonmechanisme (>1:1). 

 

  



 
 
                                                 HǺG H05 5500 

 

    DYNAMISCHE ERGONOMIE  
� Super eenvoudige 4-in1 instelling: in één 

handeling worden gelijktijdig zitdiepte, 
rugleuninghoogte, kantelpunt en 
schommelweerstand ingesteld! 

� Alle functionaliteiten zijn tevens individueel 
instelbaar 

� Balanced Movement Mechanism, 
gebalanceerde en volledige  bewegingsvrijheid 
voorwaarts en achterwaarts  

� Stimuleert beweging vanuit de voeten: de meest 
natuurlijke en efffectieve manier van bewegen    

� Automatische gewichtsinstelling  
� BodyLock: traploze blokkeerininstelling van het 

bewegingsmechanisme zonder gebruikmaking 
van knoppen    

� Verstelbare zithoogte   
� Comfortabele kussenset    
� Geïntegreerde lendesteun, in hoogte verstelbaar 
� 4 D armleggers, optioneel voorzien van naar 

achter wegdraaibare Swing Back functie  
 
KWALITEIT EN CERTIFICERING  
ISO 9001 
ISO 14001 
EN 1335-1-2-3  
NPR 1813-2016 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor 
harde vloeren volgens DIN68131 
 
ONDERHOUD  
De stoel is eenvoudig te reinigen met een vochtige doek 
voorzien van lauwwarm water en gangbare 
schoonmaakmiddelen.    
 
 

  DESIGN  
� Gestoffeerde zitting en hoge rugleuning. 

Achterzijde rugleuning geperforeerd 
kunststof.    

� Uitgebreide stoffen- en kleurencollectie, 
standaard stoffering: Xtreme stof 
(prijsgroep 1) van Camira Fabrics,     
100.000 M, 60 kleuren;   

� Frame en voetster: zwart of zilvergrijs 
aluminium, optioneel gepolijst aluminium 
voetster   

� Modulaire opbouw: 6 verschillende 
modellen    

� Design voetster voorzien van comfortabele 
voetsteunen 

� NL gebruikersinstructie onder de zitting  
� Award winning design 

 
 
DUURZAAMHEID  
Lage carbon footprint, volledig scheidbare 
onderdelen en materialen, geen gebruik van 
schadelijke chemische chemicaliën  
Flokk take back program 
ISO 14025 (EPD) 
GREENGUARD 
Circular IQ   
Rendemint  
INSIDE INSIDE: Launching Partner 
 
GARANTIE  
10 jaar volledige garantie 
 
  



 
 
 
   

 

 
FUNCTIONALITEITEN EN MAATVOERING   
EN 1335 1,2,3 en NPR1813:2016 APPROVED 
 
 

                                                               
 
 

 
   HÅG H05 5500 
Zitting    
Zithoogte verstelling    410-551 mm 
Zitdiepte verstelling   379-480 mm 
Zittingdiepte     440 mm 
Zittingbreeedte     450 mm 
Rugleuning    
Hoogte verstelling van de lendesteun   170-276 mm 
Rugleuninghoogte     579 mm 
Rugleuningbreedte    370 mm 
Armleggers    
Lengte van de armlegger     227 mm 
Armleggerhoogte verstelling   194-303 mm 
Armleggerbreedte verstelling     346-510 mm 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Voor meer informatie bezoek onze website www.flokk.com/hag 

 



 
 
 
PRIJS  
 

Type bureaustoel Afbeelding Bruto prijs: Korting: Netto prijs: Aantal: Totaal netto 
excl. BTW 

 
HÅG H05 5500 
Hoge rug, voorzijde 
gestoffeerd 
Prijsgroep 1, kleur ntb 
Framekleur zwart/zilver ntb 
3D armleggers 
Hard geremde wielen 

 
€ 1118,00 

 
% 

 
€ 

 
st 

 
€ 

OPTIES  

Meer-/minderprijs Bruto prijs: 
SwingBack optie van de armleggers €  107 
Gaslift 200 mm interval (medium) €   11 
Gaslift 265 mm interval (high) €   23 
Step-Up € 156 
Gepolijst aluminium voetster € 117 
Contrasterende stiksels €   91 
Hoofdsteun, prijsgroep 1  € 188 
Middelhoge rugleuning (model 5300), voorzijde gestoffeerd  -/- €   52 

  

 

LEVERINGSCONDITIES 
Prijzen:  In euro’s, exclusief 21% BTW en geldig t/m 31-12-2019 

Nalevercontie: Op naleveringen is de op moment van afname geldende bruto prijslijst minus de standaard 
dealerkorting van toepassing 

Levering: Ongemonteerde levering   

Levertijd: Ca. 4 weken na ontvangst van uw inkoopopdracht 

Betaling:  Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum.  

Garantie:  HÅG biedt op alle bureau- , bezoekers- en conferentiestoelen 10 jaar garantie vanaf de 
  productiedatum, inclusief de aangeboden bekleding. 
  Alle garantieaanspraken vervallen bij oneigenlijk gebruik van de stoel. De garantie  
  omvat de vervanging van het defecte onderdeel exclusief transport en montage. 
 
 
Op onze leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. 
 



 
 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.project-inrichting.nl


