HÅG SoFi® mesh
Onze nieuwste aanwinst in de
HÅG collectie

Page

Maakt ons dagelijks leven
bijzonder
HÅG is het resultaat van onze passie om het bestaande
opnieuw uit te vinden en te transformeren. Ons hart ligt bij
“het veranderen van de gevestigde orde en het gewone om te
zetten in het bijzondere”.
Al sinds het ontstaan in 1942 heeft HÅG bijgedragen aan veel
nieuwe productinnovaties. De krachtige HÅG filosofie, die
meer beweging en variatie op de werkplek stimuleert, is gekoppeld aan een groot aantal vooraanstaande Scandinavische
ontwerpen
Bekende Scandinavische designers als Peter Opsvik, Svein
Gusrud, Svein Asbjørnsen en Verner Panton leverden hun
bijdrage aan de bijzondere HÅG story. Door creatieve samenwerkingsverbanden, innovatieve ideëen en de combinatie
van design en functionaliteit heeft HÅG producten kunnen
ontwerpen die inspireren, energie geven en ons dagelijks
leven makkelijker maken.

HÅG SoFi 7500 met zwarte mesh rugleuning
(MEH001). Bekleding: Note 60999 van Gabriel.
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Onze roots
Alle HÅG producten worden gemaakt in Røros – een afgelegen stadje in Noorwegen dat op de werelderfgoedlijst van
UNESCO staat. Røros wordt vaak aangeduid als een nog
levende middeleeuwse stad. Het is een unieke plek. Met een
unieke sfeer, waar filmproducenten dankbaar gebruik van
maken.
Die bijzondere plek zorgt ook voor een grote betrokkenheid
van de HÅG medewerkers, afkomstig uit de stad met 3.700 inwoners, die de producten als geen ander kunnen maken. De
HÅG filosofie bezielt hier al ruim een halve eeuw het dagelijks
leven. Iedereen in Røros kent HÅG en weet waar HÅG voor
staat.
De zoektocht naar perfectie is zichtbaar in alles dat het team
in Røros onderneemt. Aan de basis ligt de wens om ons leven
rijker, productiever en bijzonder te maken.

HÅG Sofi Mesh in productie in de Røros fabriek
in Noorwegen
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Introductie van de
HÅG SoFi® mesh
De HÅG Sofi collectie is ontworpen om tegemoet te komen
aan de in hoog tempo veranderende behoeften van de mens
op zijn werkplek. Deze evolutie betekent dat we tools nodig
hebben die ons in staat stellen om ons werk anders en beter
te kunnen doen.
Ons doel was om mensen makkelijker en efficiënter te kunnen
laten werken. Met minimale inspanning. Zowel mentaal als
fysiek.
Met een schat aan combinatie mogelijkheden en design features werd HÅG Sofi ontwikkeld om zowel keuze als ongelimiteerde bewegingsvrijheid te bieden in alle verschillende
werkomgevingen en werksituaties.
Onze nieuwe HÅG Sofi, met mesh rugleuning, combineert
de nieuwste technologie met een excellent design en biedt
zowel superieur zitcomfort, een innovatief design als eindeloze flexibiliteit. Over ieder detail is nagedacht hoe dit ons
een stap verder kan brengen. Ontworpen om de gebruiker in
beweging te brengen en zich fit en energiek te laten voelen,
draagt HÅG Sofi bij aan zowel onze mentale als fysieke gevoel
van welzijn.

HÅG SoFi 7500 met zilver grijze mesh rugleuning (MEDH002) en met hoofdsteun Bekleding:
Synergy Work LDS73 van Camira.
HÅG SoFi Comm 7202. Bekleding: Synergy
Affinity LDS74 van Camira.
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Het resultaat van een
creatieve samenwerking
In lijn met de HÅG traditie werden ook externe ontwerpers
uitgenodigd om het “in house” designteam te versterken en
om samen de volgende generatie bureaustoelen te creëren.
De HÅG Sofi collectie is het resultaat van de creatieve samenwerking met de award winning design bureaus Frost Product
en Powerdesign en de vele experts en ambassadeurs binnen
het HÅG netwerk. Als in alles wat HÅG onderneemt, brengt
de HAG Sofi collectie esthetica en design bij elkaar tot prachtige en functionele oplossingen.

HÅG SoFi mesh 7500 met licht grijze mesh rugleuning
(MEH002). Bekleding: Nexus Pewter 01 van Camira.
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“Onze grootste uitdaging was om een mooi design object
te creëren, van iets dat in feite een zeer geavanceerde
machine is. Met HÅG Sofi zijn we er goed in geslaagd om
alle functionaliteiten en mechanismen compact te houden en te verbergen. Het herhalen van bepaalde vormen
in alle delen van de stoel heeft geresulteerd in een coherent en harmonieus design.”
— Aleksander Borgenhov, Designer Powerdesign AS

HÅG SoFi 7500 met zwarte mesh (MEH001)
rugleuning. Bekleding: Note 60999 from Gabriel.
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“We wilden een echt gebruikersvriendelijke ongecompliceerde stoel maken die nieuwe manieren
van werken mogelijk maakt en inspireert. Een
stoel die bijna iedereen en overal past. ”
— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS

HÅG SoFi 7300. Bekleding: Step 186 van Svensson

HÅG SoFi 7500. Zwarte mesh rugleuning

(gele kleur) / Maine Line Flax Paddington MLF39

(MEH001) en bekleding Note 60999 van Gabriel

(aubergine-kleur) / Main Line Flax Bayswater MLF24

/ Licht grijze mesh rugleuning (MEH002) en

(licht blauw) / Main Line Flax Barbican MLF03 (licht

bekleding Nexus Pewter 01 van Camira

rode kleur) alles van Camira.
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Er zijn heel veel redenen
waarom een HÅG Sofi stoel
voor u de beste keuze is
Al onze stoelen zijn ontworpen voor het stimuleren van beweging en variatie op de werkplek, zonder dat de gebruiker
daarover na hoeft te denken.
De HAG in Balance® technology en de intuïtieve bediening
maken het de gebruiker mogelijk om met minimale inspanning maximaal comfort te bereiken.
In een HÅG stoel zijn de beweging van zitting en rugleuning
aan elkaar gekoppeld. De voorkant van de stoel beweegt
mee naar boven als u achterover leunt en mee naar beneden
als u voorover leunt. Deze schommelbeweging stimuleert
bewe- ging vanuit de enkels en kuiten, waardoor zowel de
bloedcirculatie in de benen als en de algehele bloedcirculatie
wordt verbeterd. Het resultaat is een hoger energieniveau,
een betere fysiologie en mentale weerbaarheid.
Ons nieuwe HÅG SoFi model volgt de HÅG traditie om
mensen in beweging te brengen en het leven bijzonder te
maken. Dat is hoe wij beweging vieren!

Celebrating movement

HÅG SoFi 7500 met licht grijze mesh rugleuning
(MEH002). Bekleding: Nexus Pewter 01 van
Camira.
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Bureaustoel

Eindeloze
mogelijkheden

Unieke onderdelen
en voordelen:

Er zijn bijna eindeloze mogelijkheden
om de stoelen precies zo samen te
stellen als u ze hebben wilt. We bieden

HÅG SoFi 7500 met zilver

HÅG SoFi 7500 met

u een grote collectie aan stoffen, ma-

grijze mesh (MEH002)

zwarte mesh (MEH001)

terialen en kleuren, zodat uw keuze er

rugleuning*

rugleuning*

gegarandeerd bij zit. Geen reden meer
voor compromissen. Kies gewoon waar
u van houdt of wat bij u past.
Innovatieve mesh

Optioneel: Hoofdsteun

Een sterke, gebreide zware

Biedt rust en support aan uw

mesh, door gebruikmaking

schouders, nek en hoofd.

van een innovatieve garen
constructie, voor meer kracht,
o n d e r s t e u ni n g e n u i t s t r ali n g.
HÅG SoFi 7200 met

HÅG SoFi 7300 met

volledig gestoffeerde

volledig gestoffeerde

rugleuning*

rugleuning en hoofdsteun*/**

Mesh:

Lende ondersteuning
Gedetailleerde en comfortabel
gepolsterde lendesteun die
MEH001: Zwarte mesh

zich makkelijk voegt naar uw

HÅG SlideBack™ armrests

l i c h a a m.

Deze unieke armlegger innovatie

Communication stoel

maakt het mogelijk om nog dichter
tot uw bureau aan te schuiven, om
MEH002: Zilver grijze mesh

Coherent donker of licht

zijwaarts te kunnen zitten en om
de armleggers als elleboog onder-

Coherent donker of licht.

steuning te gebruiken.

HÅG in Balance®

Aluminium kleuren:
Een brede collectie stofZwart gelakt

feringen en kleuren

HÅG SoFi 7502 met zilver

HÅG SoFi 7502 met zwarte

mechanisme zorgt voor

grijze mesh (MEH002)

mesh (MEH001) rugleuning

een onbewuste manier van

rugleuning

bewegen en een gezonde

Vanuit zowel de HÅG Standard
Zilver gelakt

Het unieke HÅG kantel-

fysiologie.

als Extended collecties voor
de zitting, lendesteun en

Wit gelakt

Foot support

hoofdsteun.

Biedt u een comfortabele maGepolijst

nier van bewegen en maakt
meer posities van uw voeten
mogelijk.

Kunststof onderdelen
Zwart

HÅG SoFi 7202 met

HÅG SoFi 7302

volledig gestoffeerde

Polished Exclusive*

rugleuning

Zilver grijs

* Armleggers zijn optioneel
HÅG SoFi 7500 met mesh rugleuning



** Hoofdsteun is optioneel
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Optioneel: Hoofdsteun
Biedt rust en support aan uw
schouders, nek en hoofd.

HÅG SlideBack™ armrests
Deze unieke armlegger innovatie
maakt het mogelijk om nog dichter
tot uw bureau aan te schuiven, om
zijwaarts te kunnen zitten en om
de armleggers als elleboog ondersteuning te gebruiken.

HÅG in Balance®
Het unieke HÅG kantelmechanisme zorgt voor
een onbewuste manier van
bewegen en een gezonde
fysiologie.

Foot support
Biedt u een comfortabele manier van bewegen en maakt
meer posities van uw voeten
mogelijk.

Flokk B.V.
Blaak 28
3011 TA Rotterdam



HÅG SoFi 7300 volledig gestoffeerd
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