HÅG SoFi® mesh
Vårt senaste tillskott
till HÅG familjen
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Gör din arbetsdag
mindre vanlig
HÅG varumärket är resultatet av strävan efter att upptäcka
och förvandla. I hjärtat av varumärket finns en kreativ själ som
hela tiden strävar efter att förändra reglerna och att utveckla
det vanliga till det ovanliga.
Sedan starten 1943, har HÅG varumärket inspirerat till
många produktutvecklingar. HÅG filosofin är frihet till rörelse
som har kopplats ihop med en stark design.
Ledande skandinaviska designers såsom Peter Opsvik,
Svein Gusrud, Svein Asbjørnsen och Verner Panton har alla
bidragit till HÅGs historia. Genom kreativa samarbeten och
kombinationen av design samt funktion har HÅG lyckats
skapa produkter som inspirerar, ger energi och hjälper till att
förändra arbetsplatsen.

HÅG SoFi 7500 med svart meshrygg (MEH001).
Tyg: Note 60999 från Gabriel.
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Hemma hos HÅG
Alla HÅGs produkter görs i Røros – en avlägsen
by i Norge som även är med i UNESCO World
Heritage. Man pratar ofta om att Røros är en
levande medeltidsby. Det är verkligen en unik
plats med en unik känsla.
Denna unika känsla sträcker sig även till HÅGs
personal som kommer från byns 3,700 invånare
som skapar unika produkter. Det är därför som
HÅGs filosofi kommer från vardagen och har så
gjort i över ett halvt sekel. Alla i byn känner till
HÅG och vad det står för.
Sökandet efter perfektion är tydligt för
personalen i Røros. Man strävar efter ett rikare
och mer produktivt liv och en utvecklande vardag.

HÅG SoFi med meshrygg i produktionen
på fabriken i Røros, Norge.
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Låt oss introducera
HÅG SoFi mesh
HÅG SoFi kollektionen skapades för att möta dom nya
behoven på arbetsplatsen som ständigt förändras.
Denna utveckling gör att personalen får ett ökat behov
för verktyg och lösningar som stärker dem och gör att
dom kan arbeta bättre samt mer effektivt.
Vi vill stärka människor till att kunna göra mer och
kunna göra det mer effektivt. Allt detta utan att vara
ansträngande både mentalt och fysiskt.
Med massor av designdetaljer och flexibilitet ger
den oändliga valmöjligheter för dig som användare.
HÅG SoFi togs fram både för att ge oss valmöjligheter
och rörelse i olika arbetsmiljöer och situationer.
Vår nya HÅG SoFi modell med meshrygg införlivas
genom marknadsledande teknik och vacker estetik
för att kunna erbjuda en sittlösning med bra design,
utmärkt comfort och oändlig flexibilitet. Varje detalj har
tänkts igenom för att kunna ta oss längre fram än
tidigare. Designad för att ge energi till användaren.
HÅG SoFi mesh hjälper till att ge fokus och förbättra
det generella välmåendet.

HÅG SoFi mesh 7500 med ljusgrå meshrygg
(MEDH002) och huvudstöd.
Textil: Synergy Work LDS73 från Camira.
HÅG SoFi Comm 7212.
Tyg: Synergy Affinity LDS74 från Camira.
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Resultatet av ett
kreativt samarbete
Man har enligt gammal HÅG tradition bjudit in externa
designers att samarbeta med vårt egna designteam för
att skapa nästa generation av arbetsstolar. HÅG SoFi
kollektionen är resultatet med dom framgångsrika designbyråerna Frost Produkt och Powerdesign såväl som många
experter och entusiaster som är del av HÅGs nätverk. Som
med allt HÅG gör, så är HÅG SoFi kollektionen en
kombination av estetik och funktion för att producera
vackra och användarvänliga lösningar.

HÅG SoFi mesh 7500 med ljusgrå meshrygg
(MEH002). Tyg: Nexus Pewter 01 från Camira.
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"Vår största utmaning var att skapa en vacker produkt
för något som faktiskt är en mycket avancerad maskin.
Med HÅG SoFi lyckades vi få med alla detaljer och få en
kompakt mekanism som är gömd. Genom att upprepa
liknande visuella detaljer på alla delar av stolen skapade
vi en enhetlig och harmonisk design.”
— Aleksander Borgenhov, Designer Powerdesign AS

HÅG SoFi 7500 med svart meshrygg (MEH001).
Tyg: Note 60999 från Gabriel.
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"Vi ville skapa en användarvänlig och
okomplicerad stol som inspirerar till nya sätt
att arbeta. Den passar många olika användare
och passar in i dom flesta miljöer."
— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS

HÅG SoFi 7300. Tyg: Step 186 från Svensson

HÅG SoFi 7500. Svart meshrygg (MEH001) och

(gul färg) / Maine Line Flax Paddington MLF39

tyget Note 60999 från Gabriel / Ljusgår meshrygg

(lilafärgad) / Main Line Flax Bayswater MLF24

(MEH002) och tyget Nexus Pewter 01 från Camira.

(ljusblå) / Main Line Flax Barbican MLF03
(ljusröd färg) allt från Camira.
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Det finns många
anledningar till varför
HÅG SoFi mesh är det
perfekta valet.
Alla våra stolar är designade för att skapa rörelse utan att
man behöver tänka på det. Detta gör att det är en sak
mindre att tänka på och mer tid att fokusera på dom saker
som verkligen betyder något.
Vår HÅG in Balance® technology samt intuitiva
inställningar ger användaren en avkoppling med minsta
möjliga ansträngning.
I en HÅG stol har du den unika HÅG in Balance®
technology i kombination med en fast länk mellan sits och
rygg. Detta gör att framkanten av sitsen lutar uppåt när du
lutar dig bakåt och framåt när du lutar dig framåt. Detta
stimulerar till rörelse av fötterna som i sin tur aktiverar
cirkulationen i vaderna och skapar på så sätt cirkulation
genom hela kroppen. Resultatet är mer energi och en ökad
effektivitet på jobbet.
Vår nya HÅG SoFi modell följer HÅGs tradition med
rörelse och gör livet mindre vanligt. Det är genom detta
som vi ”Celebrating Movement”

Celebrating movement

HÅG SoFi 7500 med ljusgrå meshrygg
(MEH002). Tyg: Nexus Pewter 01 från Camira.
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Arbetsstolart

Ger oändliga
möjligheter

Unika detaljer
och fördelar:

Det finns nästan oändliga möjligheter
för att du ska kunna skapa din stol precis
som du vill ha den.
Vi har ett stort urval av tyger och färger

HÅG SoFi 7500 med ljusgrå

HÅG SoFi 7500 med svart

meshrygg (MEH002)*

meshrygg (MEH001)*

HÅG SoFi 7200 med

HÅG SoFi 7300 med

helklädd rygg*

helklädd rygg och

– på detta sätt kan du få precis som du vill.
Inga fler kompromisser. Du väljer vad som
fungerar för dig.
Innovativ mesh

Huvudstöd som tillval

En hårt stickad och spänd

Ger dig vila och support för

mesh där man har använt en

axlar, nacke och huvud.

innovativ garnkonstruktion för
att ge styrka, ökad komfort,
support och utseende.

huvudstöd**

Mesh

Svankstöd
Precis och bekvämt stoppat
svankstöd som enkelt kan
MEH001: Svart mesh

HÅG SlideBack™ armstöd

justeras för din kropp.

Communicationstolar

Dom unika armstöden tillåter dig
att komma närmre skrivbordet.
Ger dig möjlighet att sitta på sidan
MEH002: Ljusgrå mesh

Enhetlig i svart och grå

eller att använda armstöden att
vila armarna på.

Välj enhetligt svart eller grå
ryggram och mesh.

Aluminium färger

HÅG in Balance®
En stor kollektion av

Svart färg

tyger och färger

Silver färg

Extended kollektionen för sits,

HÅGs unika centrala gunga

HÅG SoFi 7502 med grå

HÅG SoFi 7502 med svart

ger dig omedveten rörelse.

meshrygg (MEH002)

meshrygg (MEH001)

Från HÅG Standard och
svankstöd och huvudstöd.

Fotstödsplattor

Vit färg

Ger dig ett bekvämt
Polerad

sätt att flytta och variera
fötternas position.

Plastdetaljer

HÅG SoFi 7202 med

HÅG SoFi 7302

helklädd rygg

Polerat Exclusive*

Svart
Ljusgrå

* Armstöd är tillval
HÅG SoFi 7500 med meshrygg



** Huvudstöd är tillval

Sida

17

Huvudstöd som tillval
Ger dig vila och support för
axlar, nacke och huvud.

HÅG SlideBack™ armstöd
Dom unika armstöden tillåter dig
att komma närmre skrivbordet.
Ger dig möjlighet att sitta på sidan
eller att använda armstöden att
vila armarna på.

HÅG in Balance®
HÅGs unika centrala gunga
ger dig omedveten rörelse.

Fotstödsplattor
Ger dig ett bekvämt
sätt att flytta och variera
fötternas position.

Flokk AB
Rosenlundsgatan 40 3tr,
118 53 Stockholm,
Sweden


HÅG SoFi 7300 helklädd

www.flokk.com
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Styling: Cecilia Magnusdotter
Tack till: Kontorrama, Choice Hotel og Aarsland.no

