
HÅG Creed
Skandinaviens bedst sælgende arbejdsstol i nye klæder



Model og tekstil: 
HÅG Creed 6006 med nakkestøtte i
Twill Weave 990, Kvadrat

Tilbage i 1970'erne inviterede HÅG en udvalgt skare af skandinaviske 
designere til at indgå i en kreativ tænketank, kaldet Studio HÅG.  
Det kickstartede en æra med radikal designudforskning, som fik 
international opmærksomhed. I tæt samarbejde med læger og 
fysioterapeuter forfulgte de utrætteligt siddeløsninger, der var i bedre 
harmoni med menneskekroppen. En af disse designere var den nu 
legendariske Peter Opsvik. Som det kommer til udtryk i HÅG Creed  
og HÅG Capisco, har Opsviks vigtigste bidrag været at udvikle stole,  
der inspirerer folk til at bevæge sig og variere deres kropsholdning,  
mens de sidder.

Revolutioneret siddekomfort



Kan bevægelsesfrihed og holdningsændring være 
ligeså vigtigt som støtte, når man sidder ned? Selv 
den mest behagelige siddestilling bliver ubehagelig 
efter et stykke tid. Vores muskler er beregnet til 
produktiv brug og har det ikke godt med statisk 
belastning. Vi kan gå i timevis, men bliver trætte efter 
et par minutter, hvis vi skal stå stille. HÅG in Balance® 
muliggør afbalanceret bevægelse. Når du er i balance, 
går bevægelse som en leg. Dine ben bestemmer, 
hvordan du skifter stilling, og bevægelse bliver en 
selvfølge i din naturlige arbejdsproces.

Afbalanceret bevægelse er 
ubesværet bevægelse

Model og tekstil:
HÅG Creed 6006 i San 950, Kvadrat



Da HÅG Credo (senere omdøbt til HÅG H04) blev lanceret i 
1984, var den en revolution for dem i arbejde. Slagordet "en stol 
til enhver stilling" hentydede ikke kun til kropsholdningen, men 
også det hierarki, der fandtes i de fleste virksomheder. Indtil da 
var det først og fremmest dem, der havde særlige stillinger, som 
var privilegerede nok til at have en stol, der kunne vippe. Og selv 
disse stole kunne kun vippe bagud. Med HÅG Credo kunne alle 
få en stol, der ud over at vippe bagud også gav frihed til at vippe 
fremad.

Stolen til alle

Model og tekstiler:
HÅG Creed 6004 i (set fra venstre)  
Re-wool 628, Re-wool 648, Re-wool 828 og 
Re-wool 128, Kvadrat



I 2019 føres arven videre med HÅG Creed. Den kombinerer det bedste fra de 
meget vellykkede HÅG Credo/H04 og HÅG H05 og omfavner det klassiske 
rene design, den suveræne komfort og brugervenligheden, som de fleste 
forventer sig af HÅG. HÅG SwingBack™-armlænene og det smarte "4-i-1"-just-
eringshjul gør det nemt at tilpasse stolen til enhver person eller situation. Den 
er baseret på HÅG in Balance®-bevægelsesmekanismen og følger instinktivt 
hver eneste stillingsskifte, man foretager, uanset hvor lille det er. Det betyder, 
at der tilskyndes til kontinuerlig bevægelse af dine ben, når du arbejder, så du 
får mere energi og fokus.           

HÅG Creed fører arven videre

Modeller og tekstiler:
HÅG Creed 6004 (set fra venstre) i Re-wool 828, Kvadrat
HÅG Creed 6004 i Re-wool 828 og Re-wool 128, Kvadrat
HÅG Creed 6002 i Atlas 621/San 130/San 730/Atlas 131, Kvadrat



Peter Opsvik er en anderkendt norsk designer, der er kendt for sine 
innovative og ergonomiske stole. De mest kendte designs omfatter Tripp 
Trapp, Balans og HÅG Capisco.

Ifølge Opsvik må vi acceptere, at vi er blevet et siddende samfund. Så 
vi må tilpasse os bedst mulig til disse vilkår, så den tid vi bruger i en stol 
bliver så behagelig og sund som mulig. 
To indlysende løsninger ligger ligefor:

1. Vi skal sidde ned i kortere tid ad gangen
2. Vi skal bevæge os og variere position, når vi sidder ned 

Peter Opsvik har i sit arbejde stræbt efter at overvinde stereotype 
siddevaner med sine unikke siddeløsninger. Fælles for dem alle er at 
inspirere til bevægelse i fuld balance og kontrol.

Alle HÅG Creed-modeller kombinerer klassisk design med smart og brugervenlig 
funktionalitet via vores unikke HÅG in Balance® vippemekanisme. 
Ved at benytte vores online konfigurator kan du tilpasse HÅG Creed til dit helt eget 
behov. Tilvælg armlæn eller nakkestøtte og vælg mellem et lavt, mellemstort eller 
højt ryglæn, der enten er fuldpolstret eller delpolstret. Gå også på opdagelse i 
vores store udvalg af tekstiler og farver.

Legendariske Opsvik Tilpas din egen stol

HÅG Creed kollektion

HÅG Creed 6056 Comfy*HÅG Creed 6006* HÅG Creed Comm 6071 HÅG Creed Comm 6072

* Armlæn er tilvalg

HÅG Creed 6002 HÅG Creed 6004HÅG Creed 6003 HÅG Creed 6005*
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