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Et mindre ordinært
arbejdsliv
HÅG er resultatet af en passion for at videreudvikle og
forvandle. Drivkraften bag denne passion er en kreativ sjæl,
der konstant forsøger at udfordre traditionerne og
forvandle det ordinære til noget helt ekstraordinært.
Siden etableringen i 1943 har HÅG inspireret til mange
produktinnovationer. HÅG-filosofien om bevægelsesfrihed
kombineres med en stærk sammenhængskraft, hvad angår
designet.
Førende skandinaviske designere som Peter Opsvik, Svein
Gusrud, Svein Asbjørnsen og Verner Panton har sat deres
præg på HÅG historien. Via kreativt samarbejde, innovation
og en fusion af design og funktion har HÅG skabt produkter,
der inspirerer, tilfører energi og hjælper med at revolutionere
arbejdslivet.

HÅG SoFi med ryg i black mesh (MEH001).
Telstil: Note 60999 fra Gabriel.
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HÅGs hjemstavn
Alle HÅG-produkter fremstilles i Røros – en fjernt beliggende
by i Norge, der er med på UNESCOs Verdensarvsliste. Røros
kaldes ofte en levende middelalderby. Det er et helt unikt
sted. Med en helt unik ånd.
Denne unikke baggrund overføres også til HÅGs medarbejdere, hvoraf mange kommer fra byens 3.700 indbyggere, som
er med til at skabe produkter, der er i en klasse helt for sig.
Det skyldes, at filosofien bag HÅG gennemsyrer det daglige
liv og har gjort det i over et halvt århundrede. Alle i byen
kender HÅG og ved, hvad HÅG står for.
Søgningen efter perfektion kommer til udtryk i alt, teamet
i Røros beskæftiger sig med. Helt grundlæggende for den
er ønsket om at gøre livet rigere, mere produktivt og mindre
ordinært.

HÅG SoFi med mesh ryg i produktion
på Røros fabrikken i Norge.
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Vi introducerer
HÅG SoFi mesh
HÅG SoFi-serien blev skabt med det formål at opfylde
menneskers skiftende behov på arbejdspladser, der var under
konstant forandring. Denne evolution betød, at de ansatte
i stigende grad havde brug for værktøjer og løsninger, der
gjorde dem i stand til at arbejde bedre og mere varieret.
Vi ønskede at gøre folk i stand til at præstere mere på en
mere effektiv måde. Alt dette skulle ske med et minimum af
indsats, både rent mentalt og fysisk.
Med de mange designfunktioner og muligheden for
endeløs tilpasning blev HÅG SoFi skabt med det formål
at give både valgmuligheder og ubegrænset bevægelse i
mange forskellige arbejdsmiljøer og situationer.
Vores nye HÅG SoFi model med netryg bygger på
markedsførende teknologi og flot æstetik og er en siddeløsning med et godt design, suveræn komfort og uendelig
fleksibilitet.Der har været fokus på hver eneste detalje, så vi
kan nå længere end nogensinde før. HÅG SoFi mesh er
designet med henblik på at skabe energi hos brugeren og
hjælpe med at øge fokus og det generelle velvære.

HÅG SoFi mesh 7500 med ryg i light grey mesh
(MEDH002) og nakkestøtte. Tekstil: Synergy
Work LDS73 fra Camira.
HÅG SoFi Communication 7212.
Tekstil: Synergy Affinity LDS74 fra Camira.
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Resultatet af et kreativt
designsamarbejde
I tråd med HÅG-traditionen blev eksterne designere inviteret
til at deltage i det interne designteam, så de sammen kunne
skabe den næste generation af arbejdsstole. HÅG SoFi-serien
er resultatet af et designsamarbejde med prisvindende Frost
Produkt og Powerdesign samt de mange eksperter og entusiaster, der er en del af HÅG-netværket. Ligesom alt andet,
HÅG foretager sig, er HÅG SoFi-serien indbegrebet af æstetik
og funktion og resulterer i flotte og brugervenlige løsninger.

HÅG SoFi mesh 7500 med ryg i light grey mesh
(MEH002). Tekstil: Nexus Pewter 01 fra Camira.
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"Den største udfordring for os var at skabe en smuk
skulptur af noget der i virkeligheden er en meget
avanceret maskine. Med HÅG SoFi er vi lykkedes med,
at skjule alle funktioner og mekanismer i stolen. Ved at
ensarte de visuelle udtryk i alle dele af stolen har vi lavet
et sammenhængende design i fuld harmoni."
— Aleksander Borgenhov, Designer Powerdesign AS

HÅG SoFi 7500 med ryg i black mesh (MEH001).
Tekstil: Note 60999 fra Gabriel.
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"Vi ønskede at udvikle en brugervenlig og
ukompliceret stol, der inspirerer nye til måder
at arbejde og samarbejde. En stol, der passer
de fleste mennesker og passer ind i alle
kontorarbejdsmiljøer."
— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS

HÅG SoFi 7300. Tekstil: Step 186 fra Svensson (gul)

HÅG SoFi 7500. Ryg I black mesh (MEH001)

/ Maine Line Flax Paddington MLF24 (lys blå) / Main

og tekstil Note 60999 fra Gabriel / Ryg I light grey

Line Flax Barbican MLF03 (lys rød) alle fra Camira.

mesh (MEH002) og tekstil Nexus Pewter 01 fra Camira.
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Der er mange årsager til,
at en HÅG SoFi meshstol er
det ideelle valg
Alle vores stole er designet med henblik på at sikre bevægelse,
uden at man behøver tænke over det. Det betyder, at der er én
ting mindre at bekymre sig om og mere tid til at fokusere på
de vigtige ting.
Vores HÅG inBalance®-teknologi og de intuitive indstillingsgreb betyder, at brugerne kan sætte sig godt til rette med et
minimum af indsats.
Når du sidder i en HÅG-stol, vipper sædets forkant opad,
når du læner dig tilbage, og nedad, når du læner dig fremad.
Det fremmer fodbevægelse, hvilket igen er med til at aktivere
cirkulationen i underbenene og skabe bedre cirkulation i hele
kroppen. Resultatet er øget energi og mere effektivitet på
arbejdet.
Vores nye HÅG SoFi meshstole viderefører HÅG-traditionen
med at skabe bevægelse for brugerne og gøre livet mindre
ordinært. Det er sådan, vi hylder bevægelse.

Celebrating movement

HÅG SoFi 7500 med ryg i light grey mesh
(MEH002). Tekstil: Nexus Pewter 01 fra Camira.
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Arbejdsstol

Talrige
muligheder

Unikke funktioner
og fordele

Der er næsten uendelige muligheder for
at indstille dine stole, nøjagtigt som du
vil have dem.
Vi har et stort udvalg af tekstiler og

HÅG SoFi 7500 med ryg i light

HÅG SoFi 7500 med ryg i

grey mesh (MEH002) */**

black mesh (MEH001) */**

HÅG SoFi 7200 med

HÅG SoFi 7300 med

fuldpolstret ryg*

fuldpolstret ryg og

farver, så du kan få lige præcist det,
du ønsker. Det er slut med at gå på
kompromis. Du kan vælge lige præcist
det, der fungerer for dig.
Innovativt mesh

Nakkestøtte som
ekstraudstyr

Et kraftigt nettekstil, som er
lavet med en innovativ garn-

Giver hvile og støtte for skuldre,

konstruktion, der giver øget

nakke og hoved.

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

nakkestøtte*/**

Net tekstil

Lændestøtte
Præcis og komfortabel polstret
lændestøtte, der nemt

MEH001: Black mesh

HÅG SlideBack™-

tilpasser sig efter kroppen.

Communication stol

armlæn

Unik innovation på armlæn, som
gør det muligt at komme tættere
MEH002: Light grey mesh

Sammenhængende

på skrivebordet, sidde sideværts

mørk eller lys

eller bruge armlænene til at støtte
albuerne på.

Vælg matchende sort eller grå
ramme og mesh.

Aluminium farver

HÅG in Balance®
Et stort udvalg af

Black polyestermaling

tekstiler og farver

Silver polyestermaling

Extended kollektionerne til

Den unikke HÅG vippefunktion

HÅG SoFi 7502 med ryg i

HÅG SoFi 7502 med ryg i

sikrer ubevidst bevægelse

light grey mesh (MEH002)

black mesh (MEH001)

uden du behøver tænke
over det.

Fra HÅG Standard og
sæde, lændestøtte
White polyestermaling

Fodstøtte

og nakkestøtte.

Giver komfortable muligheder
for at variere fodstillingen.

Polished

Plastik komponenter

HÅG SoFi 7202 med

HÅG SoFi 7302

fuldpolstret ryg

poleret exclusive*

Black
* Armlæn fås som tilvalg

Light grey
HÅG SoFi 7500 med ryg i mesh



** Nakkestøtte fås som tilvalg
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Nakkestøtte som
ekstraudstyr

Giver hvile og støtte for skuldre,
nakke og hoved.

HÅG SlideBack™armlæn

Unik innovation på armlæn, som
gør det muligt at komme tættere
på skrivebordet, sidde sideværts
eller bruge armlænene til at støtte
albuerne på.

HÅG in Balance®
Den unikke HÅG vippefunktion
sikrer ubevidst bevægelse
uden du behøver tænke
over det.

Fodstøtte
Giver komfortable muligheder
for at variere fodstillingen.

Flokk A/S
Pakhus 48
Sundkaj 9, 2.sal
DK - 2150 Nordhavn
Tel +45 99 50 55 00
E-mail: info-dk@flokk.com



HÅG SoFi 7300 fuldpolstret
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