
HÅG Futu®

Elegantti & älykäs
HÅG Futu -tuolissa yhdistyvät kahden maailman parhaat ominaisuudet: edistyksellinen ydin perustuu HÅGin uuteen inBalance-®

tekniikkaan, ja modernin ja tyylikkään ulkoasunsa ansiosta tuoli sopii monenlaisiin huoneisiin ja käyttötarkoituksiin. Selkeälinjainen
ja yhtenäisesti muotoiltu HÅG Futu on pikemminkin huonekalu kuin tekninen apuväline. Se sulautuu kauniisti ympäristöönsä.

Vaikka HÅG Futu on täydellisen toimiva toimistotuoli, siitä puuttuvat ulkonäköä häiritsevät pitkät säätövivut ja muut kömpelöt
säätimet. Pelkistetty ja helppokäyttöinen HÅG Futu sopii niin suuriin avokonttoreihin kuin erillisiin toimistohuoneisiinkin.

Design: HÅG Design Studio
Facillitated by Marianne Støren Berg and Leif Isachsen/KODE Design
Patent and design protected
Interior photos: Per Gunnarsson. Product photos: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG Futu 1020 (lisävarusteena käsinojat) HÅG Futu 1020
(lisävarusteena käsinojat)

HÅG Futu 1020

HÅG FUTU KÄYTTÄJÄN EDUT:

Tuolin helpot ja älykkäät säädöt
• Istuinkorkeuden säätö
• Istuinsyvyyden säätö liukuvalla selkänojalla, käyttäjän tasapainopiste on

helppo löytää
• Säädettävä ristiselän tuki
• Korkeus- ja leveyssuunnassa säädettävät käsinojat (lisävaruste)
• Ei näkyviä säätönuppeja tai -vipuja

inBalance® by HÅG - seuraavan sukupolven kelluva istuinmekanismi
• Tarjoaa tasapainoisen liikkeen eteen- ja taaksepäin
• Automaattinen keinun vastuksen säätö joka sopii suurimmalle osaa

käyttäjistä
• Keinun jäykkyys on helposti säädettävissä 5 portaisesti

10 vuoden takuu
Elinikäinen takuu kaasujouselle

FutuKnitTM - 3D muotoonkudottu kangas, joka on suunniteltu HÅG Futua
varten

• FutuKnitin hyvät elastiset ominaisuudet mukautuvat luonnollisesti
käyttäjän selkään, painoon ja liikkeisiin.

• Kahdeksan viehättävää väriä: musta, harmaa, sininen, viininpunainen,
punainen, vihreä, hiekka ja luonnonvalkoinen.

• Vaihtoehtoisesti voit valita istuinverhoilun HÅG Total Colour-
mallistosta, jolloin selkänoja on musta tai harmaa FutuKnit-kangas.

Ympäristöystävällinen
• ISO 14025 EPD
• GREENGUARD sertifikaatti takaa, ettei HÅGin tuotteista vapaudu

terveydelle haitallisia päästöjä.
• Vihreät sähkösertifikaatit

HÅGin laatusysteemi on hyväksytty NS-ISO 9001 mukaan. HÅG on ensimmäinen toimistotuolien valmistaja, joka on ISO 14001-sertifioitu, EMAS-rekisteröity
ja jolla on ISO 14025 pohjaiset ympäristöselvitykset. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä HÅG-jälleenmyyjään tai katso lisää:www.hag.fi

HÅG FUTU 1020 MITAT

Istuin korkeus 165 mm kaasujousella [1] 400-550

Selkänojatyynyn korkeus [2] 600

Selkänojan tukipisteen korkeus
ja säätövara [3] 170-250

Istuimen syvyys [5] 380-460

Käsinojien korkeus ja säätövara [6] 195-290

Istuimen leveys [7] 485

Max tuolin leveys [8] 625-710

Jalkaristikon halkaisija [9] 720

Paino 16.8 kg

A Istuimen keskikohta on mitattu 64 kg painolla.
S Etummainen kohta selkänojatyynystä on suosituspiste selkänojan tukipisteen mittaamiseen.

Mitat ovat millimetreissä. Istuinkorkeus on mitattu 64 kg painolla.
Keinun kallistuskulma on 13° eteenpäin ja 16° taaksepäin neutraalista asennosta. Neutraali asento on 3°
taaksepäin. Huomioithan, etteivät mitat ole absoluuttisia.


