
THE HÅG MOVEMENT
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Følg HÅG på Facebook



Du er ikke skapt for å sitte stille, men for liv og aktivitet. Vår moderne livsstil 

innebærer ofte lange og stillesittende timer på kontoret. Heldigvis vet HÅG en 

del om hvordan du kan oppnå bevegelse. Vi tilbyr sitteløsninger som stimulerer 

deg og din arbeidsplass. En HÅG-stol gir deg en helt ny sitteopplevelse.  

Vår unike BalanceMovementMechanism™ har en kjerne som holder deg intuitivt  

i balansert og kontinuerlig bevegelse, uten at du behøver å tenke på det.  

En HÅG-stol er utformet for oppgaver og kreativitet. Dette er møtet mellom         

skandinavisk holistisk design, ergonomisk filosofi og miljøvennlig pionerånd.  

Det er ubegrensede muligheter for bevegelse for mennesker og virksomheter – 

the HÅG Movement. 
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Bevegelse er liv. Naturlig, nærende, 
helende. Fordi vi sitter mer under 
arbeidsdagene våre har bevegelse og 
variasjon – mens vi sitter – blitt enda 
viktigere. 
I kjernen av en HÅG-stol arbeider vår unike BalancedMovement- 
Mechanism™ med å holde deg intuitivt i balansert bevegelse.  
En HÅG-stol inspirerer deg til å variere dine sittestillinger.  
Du inspireres til å variere både armer, ben og hele kroppen.  
Da unngår du en statisk sittestilling med bena parkert på gulvet.  
Bena er viktige for blodsirkulasjonen, det påvirker hele systemet 
ditt. Også din kreativitet og arbeidsytelse. I en HÅG-stol kan du  
ikke unngå å bevege føttene.
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De indre finessene i 
BalancedMovementMechanism™

Balanse er det Beste  
utgangspunktet for Bevegelse
Et sentralt plassert vippepunkt holder deg  
intuitivt i balansert og kontinuerlig bevegelse. 

Fordi setet og seteryggen henger sammen, heves 
setefronten når du lener deg bakover, og stimu- 
lerer ankelbevegelsen din.

Setet senkes når du lener deg forover for å arbeide. 
Du holder deg våken, kvikk, konsentrert, kreativ, 
stimulert ... Alt du behøver å være i løpet av en 
arbeidsdag.
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Opplev HÅG SoFi

Skiller seg ut og passer inn.  
Hvem du enn er, hva du enn  
trenger –  forbered deg på en 
liten revolusjon.
Tiltrekkende, fengslende, inspirerende. HÅG SoFi er 
designet for å kunne tilpasses deg. Med utseende 
som spenner fra det subtile og raffinerte til det ut-
trykksfulle og dristige. Du kan velge fra et bredt  
utvalg og kombinere modeller, materialer og farger. 

uformell
For deg som føler deg hjemme 
på jobben. Den uformelle HÅG 
SoFi egner seg for utradisjonelle 
arbeidsområder. Ved hjelp av 
subtile kontraster og tekstiler 
i myke toner kan du skape en 
uhøytidelig atmosfære og et 
beroligende og imøtekommende 
inntrykk. 
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formell
HÅG SoFi er elegant og tidløs 
i et konservativt tilsnitt. I dette 
renskårne og ensartede uttrykket 
knyttes overflater, farger og detal-
jer sammen for å passe inn – eller 
skille seg ut. 
Vil alltid være fascinerende å se 
på.

tYdelig
HÅG SoFi forteller deg noe. 
Et moderne utseende for et 
fargerikt arbeidsmiljø. Moteriktig 
og en tanke dristig. HÅG SoFi 
– en stol som overrasker ved å                      
bruke kontrasterende farger til å 
fremheve detaljer og linjer. Med 
sin lekne holdning utfordrer og 
inspirerer den.
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Innbydende volumer,  
innvendig justerbar korsrygg-  
støtte, rike kontrastoverflater.

Subtilt og raffinert utseende. 
Sammenheng i materialer 

og farger.

Formene er tenkt ut fra alle 
vinkler. Visuell balanse mellom 

seterygg og armlener.

Å bli sett, følt og sanset –  
HÅG SoFi er en visuell, taktil  
og stimulerende nærkontakt-        

opplevelse.

Kvalitetsfølelse gjennom  
ut-trykkende overflater.

BalancedMovementMechanism™  
med HÅG inBalance™
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HÅG SoFi har alt

Unikhet og bred appell. 
HÅG SoFi-kolleksjonen har alt.  
Her har vi samlet og perfeksjonert alle 
de beste designelementene som er              
representative for HÅG-brandet.  
Opplev HÅG SoFi 
Utseendet spenner fra stille til uttrykksfullt, og kan skille seg ut eller 
passe inn i et ethvert arbeidsmiljø. Tilfører stil eller sørger ganske 
enkelt for tilstedeværelse, avhengig av behovene dine. 

Når du sitter i en HÅG SoFi, gir dens progressive former både  
en følelse av privatliv og en plass for samarbeid. I sin kjerne reage-
rer BalancedMovementMechanism™ på din minste bevegelse og 
holder deg i balansert og kontinuerlig bevegelse. Den innovative 
HÅG SlideBack™ har komfortable armlener. Spaker og håndtak er 
intuitivt plassert og er enkle å finne frem til og  justere.

HÅG SoFi har alt. Den demonstrerer holistisk skandinavisk design 
på sitt beste. Det beste av ergonomi, bærekraftighet, kvalitet og 
visuell design i én komplett pakke. Gjør deg klar for en liten revo-
lusjon.

*HÅG SlideBack™ flerfunksjonelle armlener har en funksjonell glidefunksjon. Armlenene 
kan flyttes bakover i en rett, lineær bevegelse. Det er bare å skyve dem bakover når du 
ikke har behov for armlene. Nå kan du også sitte sidelengs. Armlenene omformes enkelt 
til  elegante albuehvilere.

HÅG SlideBack™ flerfunksjonelle 
armlener med glideryggfunksjon.*

Elegant nakkestøtte.

Tilpasses hver enkelt  – HÅG SoFi 
kan lett gis et individuelt utseende.

Avanserte metallhåndtak  
for enkle justeringer.

Intuitiv justering av setehøyde 
og setedybde.
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HÅGs kvalitetsstandarder er høye. Produktene testes i samsvar 
med en rekke internasjonale kvalitetsstandarder for funksjonalitet,                        
dimensjoner, overflate  og bestandighet. Vi utmerker oss alltid. 
HÅG er også fast bestemt på å være fanebærer for bærekraftig 
utvikling. 

Hver HÅG-stol blir designet og produsert i henhold til fem grunn-         
leggende livssyklusprinsipper. HÅG SoFi er i forkant av utviklingen. 
Det er i dag den mest bærekraftige arbeidsstolkolleksjonen i bran-
sjen, sammenlignet med andre stoler i tilsvarende klasse for form 
og funksjon. Komponentene består i hovedsak av resirkulerte og 
resirkulerbare materialer. Vi bruker ikke skadelige kjemikalier eller 
limstoffer. Vårt mål er å fortsette som den beste i klassen.

våre grunnprinsipper 
for Bærekraftighet
1.  Lav vekt

2.  Få komponenter

3.  Gode materialer

4.  Lang levetid

5.  «Fra vugge til vugge»:

måleenheter:
I.  Lavest mulig karbon- 

fotavtrykk

II.  Ingen giftige kjemikalier

III. Redusert bruk av ikke- 
fornybare ressurser

innenfor kvalitetsstandarder og miljøvennlighet. Vi vil aldri 
senke kravene til noen av dem. HÅG SoFi er helt i forkant av utviklingen.

HÅG er en dokumentert 
pionér på bærekraftighet 
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håg sofi er i forkant 
av utviklingen
—  Seteryggskall i resirkulert 

PP

—  Utskiftbare tekstiler uten 
bruk av spesialverktøy

—  Miljøvennlig lakk i sølv, 
svart, hvitt

—  Armlenenes overflate er i 
resirkulert aluminium eller 
PA

—  Seteskall og -trekk er i  
resirkulert PP (svart)

—  Armlenestamme, tverrstag 
og fotkryss er i resirkulert 
aluminium
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Unikhet og bred appell. HÅG SoFi-kolleksjonen er  
designet for å kunne tilpasses deg og for å tilfredsstille 
dine ønsker og behov. Med utseende som spenner fra 
det subtile og raffinerte til det uttrykksfulle og dristige. 
I HÅG SoFis rene, artikulerte former og overflater tilbyr 
fargene og detaljene en stimulerende opplevelse og 
et fengslende utseende. Det finnes et bredt utvalg av 
modeller, materialer og farger å velge mellom .

HÅG SoFi har samlet og perfeksjonert alle de beste 
 designelementene som er representative for HÅG- 
brandet. Den demonstrerer holistisk skandinavisk  
design på sitt beste. Det beste av ergonomi, bære-
kraftighet, kvalitet og visuell design i én komplett 
pakke.

Når du sitter i en HÅG SoFi skapes det en følelse av 
privatliv og rom for samarbeid. 

BalancedMovementMechanism™ reagerer på din 
minste bevegelse og holder deg i balansert og kon-
tinuerlig bevegelse. Den innovative HÅG SlideBack™  
gir deg komfortable armlener. Spaker og håndtak er 
intuitivt plassert og er enkle å finne frem til og justere. 

Uansett hvem du er, uansett hva du trenger –  
HÅG SoFi skiller seg ut og passer inn.

Design: Frost Produkt, Power Design og Scandinavian Business 

Seating Design Team. Patent- og designbeskyttet.

Skiller seg ut, passer inn
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Standard collection

HÅG SoFi® collection

HÅG SoFi 7212 Communication  
black frame
Sort aluminium og sorte plastdeler. 
Fire-arms fotkryss. Her vist i stoffet Remix 
RMX 183. Medium rygg.

HÅG SoFi 7210** black frame  
Sort aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 183.  
Medium rygg. 

HÅG SoFi 7320* silver frame  
Sølv aluminium og grå plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 123.  
Høy rygg.

HÅG SoFi 7330* silver/black classic 
Sølv aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 163.  
Høy rygg.            

HÅG SoFi 7360* white/grey clear  
Hvit aluminium og grå plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 123.  
Høy rygg.

HÅG SoFi 7350* white/black contrast 
Hvit aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 163.  
Høy rygg.

* Er også tilgjengelig med medium rygg (72x0)
** Er også tilgjengelig med høy rygg (73x0)   

HÅG SoFi 7340* polished exclusive 
Polert aluminium og sorte plastdeler. 
Her vist i Antigo Soft hud ATG 56100. 
Høy rygg.

HÅG SoFi 7310* black frame
Sort aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix RMX 183.  
Høy rygg. Hodehviler er tilleggsutstyr.

HÅG SoFi Standard collection tilbyr 6 ulike kombinasjoner av aluminium og plastfarger. Hver modell kan tapetseres  
med tekstiler fra HÅG Total Colour kolleksjonen. Slik kan HÅG SoFi kles opp for å gi det ønskede uttrykket ved å stå  
frem eller passe inn. HÅG SoFi Designers choice er designteamets 9 egne favoritter. Blant utallige kombinasjons- 
muligheter er farger og materialer nøye utvalgt og satt sammen for å få frem det beste ved HÅG SoFi og uttrykkene 
Formell, Uformell og Tydelig.

HÅG SoFi 7310* black frame
Sort aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoff Remix RMX 183. Høy rygg. 
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Stoff: Kvadrat Hallingdal 130 (lys grå) 
med Kvadrat Remix 123 (lys grå) på  
baksiden av ryggen. Medium rygg.

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Stoff: Kvadrat Remix 823 (lys grå/blå) 
med Kvadrat Polo 913 (lys blå) på 
ryggfasett. Medium rygg.

HÅG SoFi 7360-SPS008*  
Stoff: Svensson Markspelle Uno 3418 
(rød). Hvit kontrastsøm. Høy rygg.  

HÅG SoFi 7310-SPS001*
Stoff: Innvik Tex 1661-48 (blå) med 
sort på sete og ryggfasett. Høy rygg.

HÅG SoFi 7360-SPS007* 
Stoff: Svensson Markspelle Uno 
4380 (blå) med Uno 5636 (grønn)  
på ryggfasett. Hvit kontrastsøm. 
Høy rygg.

HÅG SoFi 7210-SPS005**
Stoff. Väveriet Step 900 (mørk grå) 
med Wollsdorf Antigo Soft 56100 
(sort hud) på ryggfasett.  
Medium rygg.

HÅG SoFi 7260-SPS006**
Stoff: Kvadrat Hallingdal 407 (gul/
hvit) med Kvadrat Hallingdal 457 
(gul) på baksiden av ryggen.  
 Medium rygg.

HÅG SoFi 7360-SPS009* 
Stoff: Svensson Markspelle Uno 
4320 (grå) med Uno 3418 (rød) på 
ryggfasett. Rød kontrastsøm.  
Høy rygg.

* Er også tilgjengelig med medium rygg (72x0)
** Er også tilgjengelig med høy rygg (73x0)   

HÅG SoFi 7320-SPS002* 
Stoff: Innvik Tex 1661-06 (lys grå) 
med mørkere grått på sete og rygg-
fasett. Høy rygg.



Scandinavian Business Seating eier varemerkene HÅG, RH og RBM og er 
skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sittemøbler til 
private og offentlige kontormiljøer. Alle de ansatte gjør en felles innsats  
for å realisere selskapets visjon, å gjøre verden til et bedre sted å sitte.

Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og produksjons- 
enheter på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Selskapet har i tillegg  
salgsselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia,  
Frankrike og Singapore.

scandinavian Business seating 
Fridtjof Nansens vei 12 
P.O. Box 5055 Majorstuen 
N-0301 Oslo 
Norway

Tel: +47 22 59 59 00 
E-mail: info-no@sbseating.com 
www.hag-global.com

www.sbseating.com


