HÅG Tribute™

Omgivet af luksus
HÅG Tribute er vores mest komfortable luksusarbejdsstol til dato.
Med generøs polstring og en bredere, men alligevel visuelt slank
form er den designet med den moderne erhvervsleder for øje. Den
fremadstræbende, socialt ansvarlige og teknologikyndige leder,
som gerne vil være i god form og aktiv. Dette er et behageligt og
iøjnefaldende kontormøbel, som ikke kun er fremstillet til at støtte
dig, men også til at holde dig i bevægelse. Så du får lyst til at
arbejde videre, mens du er omgivet af luksus.

Et dynamisk og
spændende design
Den norske designer Svein Asbjørnsen er manden, der
har samarbejdet med os om HÅG Tribute. Svein, der er
udendørsentusiast med stor passion for miljøet, har en lang
og fornem karriere bag sig og forbindes med andre ikoniske
produkter i vores produktportefølje. Målet var denne gang at
hjælpe HÅG med at skabe verdens mest behagelige chefstol,
som ikke går på kompromis med noget.

«Jeg er passioneret i forhold til, hvordan vi
sidder, og hvordan det påvirker os over tid.
Jeg får masser af inspiration fra naturen
omkring mig."
— Svein Asbjørnsen/sapDesign®

Vores dedikerede team
Hver HÅG Tribute-stol fremstilles med fuldkommen præcision,
og alle detaljer fremstilles med kærlighed. Alt samles og
monteres efterfølgende af en af vores mange faglærte
teknikere på vores fabrik i Røros, Norge – en historisk by
med en magisk atmosfære. HÅG har været en stor del af
samfundet her siden 1957, og vi er stolte over at have et så
dedikeret team af designere og ingeniører.

Et udstillingsmøbel i ethvert rum
HÅG Tribute kombinerer tidløst design og slidstærk kvalitet
og er særdeles bæredygtig – en overbevisning, vi altid har
været ivrige efter at fremme hos HÅG. Det omfatter også alt,
hvad vi nogensinde har lært om balancerede siddestillinger
og varig komfort. Fordi vi som mennesker er skabt til at
bevæge os og skifte stilling, er det ikke meningen, at vi
skal sidde stille i længere perioder ad gangen – hverken på
kontoret eller i direktionslokalet. Med sit stjerneimage fanger
HÅG Tribute opmærksomheden i ethvert rum.

Funktion og fordele:

Kan justeres efter individuelle behov
HÅG Tribute omfatter den kendte teknologi HÅG inBalance®, som gør det
muligt at opnå en jævn overgang mellem aktiv og afslappet siddestilling,
samtidig med at kroppens bevægelser understøttes kontinuerligt og booster
dit energiniveau. Og hvad mere er: Stolen har en banebrydende hovedstøtte
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og ryg, der giver ideel støtte til nakke og skuldre – en velværefunktion, der er
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intuitiv, når du læner dig tilbage. De multifunktionelle HÅG TiltDown™-armlæn
er nemme at justere og gør det muligt at sidde meget tættere på skrivebordet.
Derudover justeres lændestøtten jævnt op eller ned, når du drejer på et
avanceret hjul, så du kan gøre siddeoplevelsen fuldstændig personlig.
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