
HÅG Tribute™



En stol i särklass

HÅG Tribute är den mest bekväma arbetsstolen vi någonsin har 
designat. Den är bred och generöst stoppad men likväl stram samt 
elegant. Detta är en stilfull och iögonfallande stol som är designad 
för att ge optimal stöttning samtidigt som den håller dig i rörelse. 
En exklusiv möbel som förbättrar din arbetsdag och tillför det "lilla 
extra" till kontoret.



Dynamisk, äventyrlig design  

Svein Asbjørnsen är den norska designern som har 
samarbetat med oss i utvecklingen av som är en 
frilufsentusiast med ett starkt miljöengagemang, är en 
erkänd möbeldesigner och står bakom flera av HÅGs 
ikoniska produkter. Uppgiften denna gång var att samarbeta 
med HÅG för att skapa en komfortabel kvalitets stol - utan 
kompromisser.  

«Jag är engagerad i hur vi sitter och hur det 

påverkar oss över tid. Jag hämtar mycket av 

min inspiration från naturen jag har runt mig.»  

— Svein Asbjørnsen/sapDesign®



Varje HÅG Tribute stol produceras med absolut precision 
och alla detaljer utformas med omsorg.  Efter det monteras 
stolen ihop av vår personal i fabriken i Röros. HÅG har varit 
en central del av den lokala miljön sedan 1957 och vi är 
stolta över att ha ett sånt engagerat team av designers och 
ingejörer. 

Vårt engagerade team



I centrum i varje rum 

HÅG Tribute kombinerar tidlös design med hållbar kvalitet. 
Den är miljövänlig, vilket är jätte viktigt för HÅG. Vi människor 
är skapade till att röra på oss och att byta sittställning inte 
att sitta still över en längre tid. Varken på kontoret eller i 
mötesrummet. Denna eleganta stol sammanfattar därför all 
vår kunskap om balanserat sittande och långvarig komfort. 
HÅG Tribute hamnar därav naturligt i centrum i alla rum. 



Alla modeller
HÅG Tribute 9031 HÅG Tribute 9021 HÅG Tribute meeting 9073

(Huvudstöd är tillbehör)

HÅG Tribute innehåller signaturteknologin HÅG in Balance® som möjliggör 
en jämn övergång från aktiv till avslappnad sittställning samtidigt som den 
stödjer kroppens rörelse och ger dig energi. Den har en banbrytande funktion 
i huvudstödet och i den övre ryggen som ger perfekt stöd och intuitiv 
respons när du lutar dig bakåt. Flerfunktionsarmstöden, HÅG TiltDown® är 
enkla att justera och gör att du kan sitta nära bordet. Med en avancerad och 
elegant utformat hjul på baksidan av ryggen kan du anpassa det integrerade 
korsryggsstödet på ett jämnt och behagligt sätt.

Anpassas efter individuella behov

*Huvudstöd är tillbehör 

Aktivt  
nackstöd samt 
huvudstöd.*

Elegant och  
komfortabel  

S-formad rygg

Integrerad  
justerbar 

korsryggsstöd

HÅG  
TiltDown™  

armstöd

Generös  
stoppning i sits  

och rygg. 

HÅG in  
Balance®

teknologi

Fotstödsplattor 
som ger många 

möjligheter till att 
variera fötterna. 

Funkationer och fördelar: 



Flokk AB
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr. / Box 171 98 
104 62 Stockholm / Sverige 
Tel: +46 380 55 53 00 / www.flokk.com Fo
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