HÅG Tribute™

En stol i særklasse
HÅG Tribute er den mest komfortable og luksuriøse arbeidsstolen
vi noensinne har designet. Den er bred og sjenerøst polstret, men
likevel stram og elegant.
Dette er en stilfull og iøynefallende stol som er designet for å gi
deg optimal støtte, samtidig som den holder deg i bevegelse.
Et eksklusivt møbel som motiverer til arbeid og tilfører kontoret
det lille ekstra.

Dynamisk, dristig design
Svein Asbjørnsen er den norske designeren som har samarbeidet
med oss i utviklingen av HÅG Tribute. Svein, som er en
friluftsentusiast med et sterkt miljøengasjement, er svært
anerkjent innen møbeldesign og står bak flere andre av HÅGs
ikoniske produkter. Oppgaven denne gangen var å samarbeide
med HÅG om å skape verdens mest komfortable og luksuriøse
arbeidsstol – uten kompromisser.

«Jeg er lidenskapelig opptatt av hvordan
vi sitter, og hvordan det påvirker oss over
tid. Jeg henter mye inspirasjon fra naturen
rundt meg.»
— Svein Asbjørnsen/sapDesign®

Vårt engasjerte team
Hver eneste HÅG Tribute-stol produseres med absolutt
presisjon, og alle detaljer utformes med omhu. Det hele
settes deretter sammen av en av de mange fagarbeiderne
ved fabrikken vår på Røros. HÅG har vært en sentral del av
det lokale miljøet her siden 1957, og vi er stolte over å ha
et så engasjert team av designere og ingeniører.

Et blikkfang i ethvert rom
HÅG Tribute kombinerer tidløs design med holdbar kvalitet.
Den er svært bærekraftig noe som er essensielt for HÅG.
Vi mennesker er skapt for å bevege oss og skifte stilling,
ikke for å sitte stille over lengre tid – verken på kontoret eller
i møterommet. Denne elegante stolen inkluderer derfor all
vår kunnskap om balansert sittestilling og langvarig komfort.
HÅG Tribute er et naturlig blikkfang i ethvert rom.

Funksjoner og fordeler:

Tilpasses individuelle behov
HÅG Tribute inneholder signaturteknologien HÅG in Balance®, som
muliggjør en jevn overgang fra aktiv til avslappet sittestilling, samtidig som
den støtter kroppens bevegelser kontinuerlig og gir deg mer energi. Den har
en banebrytende funksjon i hodehviler og øvre rygg som gir ideell støtte og
intuitivt responderer når du lener deg tilbake.
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De flerfunksjonelle armlenene HÅG TiltDown™ er enkle å justere og gjør at du
kan sitte nært bordet.
Med et avansert og elegant utformet hjul på baksiden av ryggen, kan du
tilpasse den integrerte korsryggstøtten på en jevn og behagelig måte.

*Hodehviler er
tilleggsutstyr
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