HÅG SoFi® mesh
Nytt medlem i
HÅG SoFi familien
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Et mindre ordinært
arbeidsliv
Merkevaren HÅG er et resultat av en lidenskap for å
gjenoppfinne og videreutvikle. Sentralt er ønsket om å endre
regler og å gjøre det ordinære til noe ekstraordinært.
Siden HÅG ble etablert i 1943 har merkevaren inspirert
mange produktinnovasjoner. HÅG sin filosofi om bevegelsesfrihet har blitt kombinert med en sterk samarbeidsetikk når
det kommer til design.
Ledende skandinaviske designere som Peter Opsvik,
Svein Gusrud, Svein Asbjørnsen og Verner Panton har bidratt
til HÅG sin historie. Gjennom kreativt samarbeid, innovasjon
og sammensmelting av design og funksjon, skaper HÅG
produkter som inspirerer, tilfører energi og som har bidratt til
å revolusjonere arbeidslivet.

HÅG SoFi 7500 i sort mesh (MEH001).
Tekstil: Note 60999 fra Gabriel.
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HÅG og Røros
Alle HÅGs produkter er laget på Røros - en av
Europas eldste trehusbyer, og en av de få gruvebyene i verden som er oppført på UNESCOS liste
over verdens kulturarv.
Røros er det eneste tettstedet i regionen
med industritradisjon, og ettersom HÅG er en
hjørnestensbedrift på Røros, utgjør den derfor en
viktig del av lokalsamfunnet.
Flere av menneskene som har laget HÅG stoler
i lang tid gjør det fremdeles i dag – et bevis på en
stolt håndverktradisjon der kvalitet og lojalitet
står sentralt.

HÅG SoFi med meshrygg under produksjon
på fabrikken på Røros.
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Vi introduserer
HÅG SoFi® mesh
HÅG SoFi serien ble utviklet for å møte menneskers
skiftende behov på arbeidsplasser som er i konstant endring.
Med andre ord var det viktig å finne verktøy og løsninger
som kunne få brukeren til å fungere bedre ved å arbeide
mer variert.
Vi ønsket å gjøre folk i stand til å prestere mer på en
mer effektivt måte. Alt dette skulle skje med et minimum av
innsats, både rent mentalt og fysisk.
Med mange designfunksjoner og stor fleksibilitet, ble
HÅG SoFi utviklet for å gi flere valgmuligheter i forskjellige
arbeidsmiljøer og situasjoner.
Vår nye HÅG SoFi modell med meshrygg omfatter markedsledende teknologi og estetikk. Dette er en stol med vakker
design og en utrolig god komfort. Meshen vi bruker er spesialdesignet for HÅG SoFi med en dobbeltstrikket teknikk for
optimal transparens, fleksibilitet og styrke.

HÅG SoFi 7500 i lys grå mesh
(MEDH002) og med hodehviler.
Tekstil: Synergy Work LDS73 fra Camira.
HÅG SoFi Comm 7212
Tekstil: Synergy Affinity LDS74 fra Camira.
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Resultatet av et kreativt
designsamarbeid
Da HÅG ønsket å skape neste generasjons kontorstoler,
inviterte de eksterne designere til å delta i utviklingsprosessen. HÅG SoFi-serien er et resultat av samarbeidet
mellom våre egne designere, de prisvinnende designbyråene
Frost Produkt og Powerdesign – samt mange eksperter og
entusiaster innen HÅG sitt nettverk. HÅG SoFi kombinerer
estetikk og funksjon for å lage vakre og brukervennlige
løsninger – noe som blant annet bidro til at at den i 2013 ble
tildelt Merket for God Design, fra Norsk Designråd.

HÅG SoFi 7500 i lys grå mesh (MEH002).
Tekstil: Nexus Pewter 01 fra Camira.
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“Den store utfordringen for oss var å skape et vakkert
objekt ut ifra noe som faktisk er en svært avansert
maskin. På HÅG SoFi er alle tekniske funksjoner og
mekanismer kompakte og bortgjemte. Ved å bruke
konsekvente visuelle løsninger på alle deler av stolen
har vi klart å skape et helhetlig og harmonisk design.“
— Aleksander Borgenhov, Designer Powerdesign AS

HÅG SoFi 7500 i sort mesh (MEH001).
Tekstil: Note 60999 fra Gabriel.
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“Vi ønsket å lage en brukervennlig og
ukomplisert stol som inspirerer til nye måter
å arbeide og samarbeide på. En stol som
passer de fleste, og som passer inn overalt.”
— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS

HÅG SoFi 7300. Tekstiler: Step 186 fra Svensson

HÅG SoFi 7500. Sort mesh (MEH001) og tekstil

(gul) / Maine Line Flax Paddington MLF39

Note 60999 fra Gabriel / Lys grå mesh (MEH002)

(aubergine) / Main Line Flax Bayswater MLF24

og tekstil Nexus Pewter 01 fra Camira.

(lys blå) / Main Line Flax Barbican MLF03 (lys rød).
Alle tekstiler fra Camira.
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Det er mange grunner
til å velge HÅG SoFi®
Alle våre stoler er designet for å fremme bevegelse, uten at
man trenger å tenke over det. Det betyr at man har en ting
mindre å bekymre seg over og mer tid til å fokusere på det
som er viktig.
Med HÅG in Balance®-teknologien, og de intuitive
innstillingsgrepene, betyr det at brukeren kan sette seg godt
til rette med et minimum av innsats. Når du sitter i en HÅG-stol,
vipper forkanten på setet oppover når du lener deg tilbake, og
nedover når du lener deg fremover.
Dette fremmer bevegelse av føttene, som igjen er med på å
aktivere blodsirkulasjonen i bena og skape bedre blodsirkulasjonen i hele kroppen. Resultatet er at man får mer
energi og blir mer effektiv i arbeidsdagen.
Vår nye stol, HÅG SoFi med meshrygg, viderefører HÅG sin
lange tradisjon med å holde brukeren i bevegelse og å gjøre
livet mindre ordinært.

Celebrating movement

HÅG SoFi 7500 i lys grå mesh (MEH002).
Tekstil: Nexus Pewter 01 fra Camira.
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Arbeidsstoler

Flere kombinasjonsmuligheter

Unike funksjoner
og fordeler:

Det finnes mangfoldige muligheter for å
tilpasse stolen din akkurat slik du vil ha den.
Vi har et stort utvalg av tekstiler og farger
som lar deg kombinere slik du ønsker.

Innovativt meshtekstil

HÅG SoFi 7500 med lys grå

HÅG SoFi 7500 med sort

meshrygg (MEH002)*

meshrygg (MEH001)*

HÅG SoFi 7200 med

HÅG SoFi 7300 med

helpolstret rygg*

helpolstret rygg og

Hodehviler som
ekstrautstyr

En solid meshtekstil som er
laget med en innovativ

Gir hvile og støtte for skuldre,

garnkonstruksjon, gir økt

nakke og hode.

styrke og dermed større
komfort, bedre støtte og et
flott design.

hodehviler**

Mesh

Korsryggstøtte
Presis og komfortabel polstret
korsryggstøtte, som enkelt
MEH001: Sort mesh

HÅG SlideBack™-armlener

tilpasser seg etter kroppen.

Communication stoler

Denne unike innovasjonen av
armlener, gjør det mulig å komme
tettere på skrivebordet, sitte
MEH002: Lys grå mesh

Mørk eller lys

sidelengs eller bruke armlenene
til å støtte albuene på.

Velg matchende sort eller grå
ramme og meshtekstil. Eller
velg en blanding av hvitt og

HÅG in Balance®

sort i kombinasjon.

Aluminiumsfarger
Sort

HÅG sin unike sentralt

Et stort utvalg av

plasserte vippemekanisme

tekstiler og farger

HÅG SoFi 7502 med sort

meshrygg (MEH002)

meshrygg (MEH001)

sikrer bevegelse. Uten at du
behøver å tenke over det.

Velg fra HÅG Standard- og
Sølv

HÅG SoFi 7502 med grå

Extended-kolleksjonene
til sete, korsryggstøtte og

Hvit

Fotstøtte

hodehviler.

Kurvede fotplater gir mange
muligheter til å variere

Polert

fotstillingen.

Plastfarger

HÅG SoFi 7202 med

HÅG SoFi 7302

helpolstret rygg

Polished Exclusive*

Sort
* Armlener er tilleggsutstyr

Lys grå
HÅG SoFi 7500 med meshrygg



** Hodehviler er tilleggsutstyr
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Hodehviler som
ekstrautstyr

Gir hvile og støtte for skuldre,
nakke og hode.

HÅG SlideBack™-armlener
Denne unike innovasjonen av
armlener, gjør det mulig å komme
tettere på skrivebordet, sitte
sidelengs eller bruke armlenene
til å støtte albuene på.

HÅG in Balance®
HÅG sin unike sentralt
plasserte vippemekanisme
sikrer bevegelse. Uten at du
behøver å tenke over det.

Fotstøtte
Kurvede fotplater gir mange

Flokk AS

muligheter til å variere
fotstillingen.

Fridtjof Nansens vei 12
P.o.Box 5055 Majorstuen
N-0301 Oslo, Norge
Tel +47 22 59 59 00
Fax: +47 22 59 59 59
E-mail: info-no@flokk.com



HÅG SoFi 7300 helpolstret

www.flokk.com
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