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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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Med enhver HÅG-stol 
følger en liten …
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HÅG tilbyr
— Enestående helhetlig 

design

—  Nyskapende sitteløsninger

—  Dynamisk ergonomi

—  Umiddelbar komfort

—  Ubegrensede sittestillinger

—  Perfekt balanse

—  Intuitive bevegelser

—  Forbedret blodsirkulasjon

—  Mer energi

—  Allsidig funksjonalitet

—  Enkle justeringer

—  Prisbelønt design

—  Lang levetid

—  Lave vedlikeholdskostnader

—  Miljøvennlige produkter

—  De høyeste kvalitets- 
standardene

— 10-års garanti

Når du setter deg i en HÅG-stol,  
våkner den til liv. Den reagerer på  
din minste bevegelse og holder deg 
intuitivt i balanse og kontinuerlig  
bevegelse. 
Du vil alltid føle deg fri i en HÅG-stol. Den er ideell for vår tids 
dynamiske åpne kontorlandskap der vi går inn og ut av ulike  
arbeidssituasjoner, fra stille konsentrasjon til team-arbeid og møter. 

En HÅG-stol inviterer til variasjon og bevegelse og er en del av 
hverdagens aktiviteter om det er til konsentrasjon ved skrive- 
bordet eller til spontane samtaler med kollegaer: Snu deg mot 
noen, len deg tilbake, sitt sidelengs, bytt stol med en kollega.  
Med hver HÅG-stol følger en liten revolusjon, igangsatt av deg  
og av alle de andre.
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Større enn  
summen av  
delene

HÅG leverer helthetlig design.  
Det er når sluttresultatet blir større enn 
summen av delene. Det er det som 
ligger bak tenkemåten og utviklings-
prosessen vår.
Vi tar utgangspunkt i de fire hjørnesteinene våre – kvalitet, ergono-
mi, miljø og visuell design – og fokuserer på hver av disse individu-
elt. Når vi tar høyde for alle disse aspektene i et produkt, oppnår vi 
et helhetlig design. Vi tar for oss spesifikke utfordringer, utforsker 
muligheter, tar beslutninger. Når vi så setter sammen delene, 
danner de en større helhet. Det ferdige produktet. HÅG designer 
for mennesker, deres arbeidsdager og deres behov for bevegelse 
og variasjon. Brukeropplevelsen, dine behov, din tilfredsstillelse og 
komfort – dette er alltid våre kjerneprioriteringer. For det er bare 
du som kan fullføre sirkelen- og gi liv til stolen.
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Alt gjennom tilfredsstillelse
Lik det du berører og ser, sitt komfortabelt, sitt 

aktivt, arbeid kreativt. HÅGs kvalitetsstandarder 
er høye for å gi deg det beste. Vi fokuserer på 

inntrykk, følbarhet, funksjonalitet, bevegelse, 
former og detaljer, og vi gjør vårt beste for å 

appellere til sansene dine. 

Prisbelønt kvAlitet

visUell DesiGn 

Fra innsiden og ut 
HÅG har mottatt en rekke priser for sitt design- 
arbeid. Vi mener at det ikke bare er fordi stolene 
våre ser bra ut, men også fordi vi oppfyller sitte-
behovet i hverdagen. Vi forholder oss til måten 
du faktisk lever og arbeider på, og tilbyr en bred 
og fleksibel kolleksjon.

baner vei 
HÅG er en dokumentert pioner når det gjelder 
miljøvennlig produkter. Vi har alltid som mål å 
gjøre mer med mindre. Ved å bruke deler av  
resirkulert aluminium og resirkulert PP (poly-
propylen) reduserer vi karbonfotavtrykket til et 
absolutt minimum. Pr. i dag er vi nesten i mål 
med å bruke kun resirkulerte materialer.  

MiljøPiOnÉr

DynAMisk erGOnOMi

i perfekt balanse
Balanse er alltid det beste utgangspunktet for 
bevegelse. En HÅG-stol holder alltid kroppen 

din intuitivt i balansert bevegelse, aktiv og  
klar for den neste bevegelsen. En HÅG-stol  

er laget med arbeid og kreativitet i tankene.  
 Den stimulerer deg og den stimulerer  

arbeidsplassen.        
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Bevegelse er liv. Naturlig, nærende, 
helende. Men nå som arbeidsdagene 
våre blir stadig mer stillesittende, blir 
bevegelse og variasjon – mens du 
sitter – 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 bevege 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, din kreativitet og arbeidsytelse. I en HÅG-stol kan du ikke 
unngå å bevege føttene.
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BalancedMovementMechanism™

bAlAnse er Det beste  
UtGAnGsPUnktet FOr beveGelse
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Fronten av stolsetet vippes ned-
over når du lener deg fremover 

mot pulten for å arbeide.

Fordi setet og ryggen er koblet 
sammen, hever fronten av stol- 
setet seg når du lener deg tilbake, 
og dermed stimuleres ankel- 
bevegelser. Dette setter deretter 
igang blodsirkulasjonen.

Med et sentralt plassert vippe-
punkt er du alltid i balanse,  

og dette er det beste utgangs-
punktet for bevegelse.
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Holder deg i bevegelse hele dagen

I en HÅG-stol vippes fronten av stolsetet oppover når du lener  
deg tilbake, og nedover når du lener deg fremover. FootControlled- 
Movement™ stimulerer ankelbevegelser som aktiverer de viktige 
pumpemekanismene i leggene ("det perifere hjertet"), og blod-
sirkulasjonen din forbedres. Det holder deg våken, oppmerksom, 
konsentrert, kreativ og stimulert. Alt du trenger å være i løpet av 
arbeidsdagen.

Aktiv sitting krever perfekt balanse. 
BalancedMovementMechanism™ er 
unik for HÅG og påvirker hele kroppen.
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HÅGs kvalitetsstandarder er høye. Produktene testes i samsvar 
med en rekke internasjonale kvalitetsstandarder for funksjonalitet, 
dimensjoner, finish og bestandighet. HÅG går også inn for å forbli 
en pioner for bærekraftig utvikling. 

Hver eneste HÅG-stol er designet og produsert i henhold til fem  
grunnleggende livssyklusprinsipper, og HÅG SoFi er et solid ek-
sempel på vår grønne utviklingsetikk. I dag er dette den mest bæ-
rekraftige stolserien på markedet, sammenlignet med andre stoler 
med lignende funksjonalitet og komfort. Delene består hovedsake-
lig av resirkulert og resirkulerbart materiale. Vi bruker ikke skadelige 
kjemikalier, og ingen limstoffer. Målet er å forbli 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» for 
hele livssyklusen

reDUsert Miljø- 
PÅvirkninG:
I  Minst mulig "karbon- 

fotavtrykk"

II  Ingen giftige kjemikalier

III Redusert bruk av ikke-for-
nybare ressurser

– både innen kvalitetsstandarder og på miljøvennlighet.  
Vi inngår ingen kompromisser. 

HÅG er en dokumentert 
pioner på bærekraftighet
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HÅG sOFi er i FOrkAnt 
Av UtviklinGen
—  Seteryggskall i resirkulert 

PP (polypropylen)

—  Utskiftbare tekstiler uten 
bruk av spesialverktøy

—  Miljøvennlig lakk – sølv, 
svart, hvit

—  Øvre delen av armlenet er i 
resirkulert aluminium

—  Seteskall og -deksel i 
resirkulert PP (svart)

—  Armlene, tverrstag og fot-
kryss i resirkulert aluminium



12

Stand out. Fit in.

eDGe
HÅG SoFi gjør inntrykk. Et moderne 
utseende for et fargerikt arbeids-
miljø, moteriktig og en tanke 
dristig. HÅG SoFi – en stol som 
kan overraske ved å bruke kon-
trastfarger til å fremheve detaljer 
og linjer. Med sitt lekne uttrykk 
utfordrer og inspirerer den.

CAsUAl
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 
duse toner skaper vi en uhøytid- 
elig atmosfære, og et avslappet 
og imøtekommende uttrykk.
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FOrMAl
HÅG SoFi er elegant og tidløs 
med et konservativt tilsnitt. I dette 
rene og enhetlige uttrykket knyttes 
overflater, farger og detaljer 
sammen for å passe inn – eller 
skille seg ut. Alltid med et sofisti-
kert utseende.

Uansett hvem du er og hvilke behov 
du har, bør du gjøre deg klar for en 
liten revolusjon.

Tiltrekkende, fengslende, inspirerende. HÅG SoFi er  
– som navnet tilsier – designet for å skille seg ut eller 
passe inn. Du kan velge uttrykk som spenner fra subtilt, 
elegant og enhetlig til uttrykksfullt og dristig. Det finnes 
et stort utvalg modeller, materialer og farger å velge 
mellom og å kombinere.
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BalancedMovementMechanism™ 
med HÅG inBalance™.

Innbydende og generøse  
kontaktflater. Innvendig,  

justerbar ryggstøtte.

Subtilt og raffinert utseende. 
Sammenheng i materialer 

og farger.

Utformingen er nøye designet 
fra alle vinkler. Visuell balanse 

mellom rygg og armlener.

HÅG SoFi er en visuell, taktil  
og luksuriøs opplevelse.

Kvalitetsfølelse gjennom  
taktile overflater.
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Elegant nakkestøtte.

Enkel tilpasning gir  
HÅG SoFi et personlig preg.

High-end metallhåndtak  
for enkle justeringer.

Intuitiv justering av setehøyde 
og setedybde.

HÅG SoFi har alt

Unik og med bred appell, HÅG SoFi- 
kolleksjonen har alt. Vi har samlet og 
perfeksjonert alle de beste design- 
elementene som er representative for 
HÅG.  
Med en kolleksjon som spenner fra diskret til uttrykksfull vil den 
passe inn eller skille seg ut i ethvert arbeidsmiljø. HÅG SoFi kan 
fremheve et image eller ganske enkelt bare være tilstede – alt etter 
hva du eller bedriften ønsker seg.

Stolens generøse og omsluttende form gir både en følelse av et 
privat rom, samtidig som den inviterer til samarbeid. I kjernen fin-
ner du BalancedMovementMechanism™ som reagerer på din min-
ste bevegelse og holder deg i balansert og kontinuerlig bevegelse.  
De nyskapende HÅG SlideBack™ er fullfunskjonelle og svært kom-
fortable. Hendler og håndtak er diskret og intuitivt plassert,  
og er enkle å finne og justere.

HÅG SoFi har alt. Den er en bekreftelse på en helhetlig skandinavisk 
design på sitt beste. Det beste av ergonomi, bærekraft, kvalitet 
og visuell design i én komplett pakke. Gjør deg klar for en liten 
revolusjon.

* De flerfunksjonelle armlenene HÅG SlideBack™ har en praktisk justeringsfunksjon. 
Armlenene kan skyves bakover i en rett bevegelse og parkeres. Nå kan du også sitte 
sidelengs. Armlenene omformes enkelt til komfortable albuestøtter.

nyskAPenDe ArMlener
HÅG SlideBack™ flerfunksjonelle  

armlener.*
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Svein Asbjørnsen/ 
sapDesign®

— HÅG H09

— HÅG H09 Meeting

Formel Industridesign  
& HÅG
— HÅG Sideways

Søren Yran
— HÅG H03

"Min inspirasjon til design 
kommer fra innsiden og 
er lysten til å skape gode 
opplevelser for mennesker. 
Det får man av produkter når 
de fungerer enkelt og bra og 
ser tiltalende ut." 

"Jeg lar meg inspirere både 
av motstand og visjoner. 
Nytelsen ved å finne den 
optimale løsningen gir meg 
nye ideer og inspirasjon til å 
fortsette."

HÅG Sideways utfordrer de 
tradisjonelle oppfatningene 
våre om hva en stol skal være 
– med en nyskapende vri.

HÅG ble grunnlagt i 1943 og har 
siden syttitallet designet og utviklet 
unike sitteløsninger for kontormiljøer 
i både privat og offentlig sektor.  
Vi har gjort dette sammen med  
noen av Skandinavias mest aner- 
kjente designere. Vi er glade og 
stolte over at disse samarbeidene  
har ført til en lang rekke utmerkelser 
og designpriser.
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Peter Opsvik
— HÅG Capisco

— HÅG Capisco Puls

— HÅG H05

— HÅG H05 Communication

— HÅG H04

— HÅG H04 Communication

— HÅG Conventio

— HÅG Conventio Wing

— HÅG StepUp

Frost Produkt,  
Powerdesign og  
Scandinavian Business  
Seating Design Team. 
— HÅG SoFi 

— HÅG SoFi Communication

HÅG Design Studio,  
Marianne Støren Berg  
& Leif Isachsen /  
KODE Design
— HÅG Futu

— HÅG Futu Communication

"Min tanke er at stolene vi ”ikler” oss, hverken bør være like 
fleksible som klærne våre eller like statiske som bygningene 
vi befinner oss i. Stolen kan fungere som et dynamisk binde-
ledd mellom den myke kroppen og de arkitektoniske  
omgivelsene." 

"Kontorstoler er 
overraskende komplekse 
produkter. Utfordringen er å 
utforme en vakker gjenstand 
som egentlig er en maskin."

"Jeg blir inspirert av 
samspillet mellom det 
sammensatte og det enkle. 
De beste designerne påtar 
seg komplekse utfordringer 
med motstridende behov 
og skaper noe som er 
naturlig relevant, nyttig og 
vakkert. Når dette gjøres 
med tydelighet, blir design 
inspirerende."



18

HÅG ble grunnlagt i 1943 og har designet og utviklet unike 
sitteløsninger for kontormiljøer i både privat og offentlig sektor 
siden 1970. I dag er HÅG en ledende merkevare i Europa, og er 
blitt tildelt en rekke utmerkelser og priser. Blant disse finner vi 
prestisjetunge Red Dot Award, Green Good Design Award, Award 
for Design Excellence, Norsk Designråds miljøpris og Innovation 
Award fra Preventica-messen i Frankrike.

HÅG inngår i dag i Scandinavian Business Seating, som er Skandi- 
navias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av 
kontorstoler. Konsernet eier også merkevarene RH og RBM. Felles 
for alle merkevarene er fokus på visuell design, ergonomi, kvalitet 
og miljø. Et av Scandinavian Business Seating sine grunnprinsipper 
er at vi har et ansvar utover kun det å tjene penger, vi vil bidra til å 
ta vare på miljøet vårt og ta vår del av samfunnsansvaret.

Scandinavian Business Seating har hovedkontor i Oslo og salgs- 
selskaper i Danmark, Sverige, Storbritannia/Irland, Tyskland, 
Nederland, Frankrike, Sveits og Singapore. Vi stammer opprinne-
lig fra Røros, og konsernet har lang historie i lokalsamfunnet her. 
Alle HÅG-produkter blir i dag produsert på Røros og Scandinavian 
Business Seating er en av de største arbeidsgiverne i området. Vi 
har også produksjonsanlegg i Nässjö i Sverige. Sammen med de 
ansatte og kundene har konsernet som mål å gjøre verden til et 
bedre sted å sitte.

Pålitelig og anerkjent.
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HÅG SoFi®

Unikhet og bred appell. HÅG SoFi-kolleksjonen er  
designet for å kunne tilpasses deg og for å tilfreds-
stille dine ønsker og behov. Med utseende som  
spenner fra det subtile og raffinerte til det uttrykks-
fulle og dristige.

I HÅG SoFis rene, artikulerte former og overflater til-
byr fargene og detaljene en inspirerende opplevelse 
og et spennende 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, bærekraftighet, 
kvalitet og visuell design i én komplett pakke.

Når du sitter i en HÅG SoFi skapes det både en 
følelse av privatliv og rom for samarbeid. Balanced-
MovementMechanism™ reagerer på din minste 
bevegelse og holder deg i balansert og kontinuerlig 
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, PowerDesign og Scandinavian 

Business Seating Design Team.  

Patent- og designbeskyttet.

Stand out. Fit in.
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En manifestasjon av holistisk  
Skandinavisk design.
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HÅG SoFi 7220-SPS003

UBEGRENSEDE MULIGHETER
Skiller seg ut. Passer inn. 
Kan enkelt tilpasses behov. 
Utseendet spenner fra diskret 
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. 
 
HÅG SLIDEBacK™ 
aRMLENER 
Unik armleneinnovasjon gjør 
at du kan komme nærmere 
arbeidsbordet, inviterer deg 
til å sitte sideveis eller bruke 
armlener som albuestøtte.  
Kan lett justeres i høyde, 
bredde eller skyves bakover. 
 
FOTSTØTTE 
Sørger for en komfortabel måte 
å bevege og variere bena på. 
 
HODEHVILER (TILLEGGS-
UTSTYR) 
Gir skuldre, nakke og hode 
hvile og støtte. 
 
JUSTERINGSMULIGHETER 
• Hodehviler (tilleggsutstyr) 
• HÅG SlideBack™ armlener   
 (tilleggsutstyr) 
• Armlener høyde 
• Armlener bredde 
• Setehøyde 
• Setedybde 
• Ryggstøtte 
• Vippemotstand/ 
 HÅG inBalance™ 
• Låsbar vipp 
• Fotstøtte
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Mål og vekt HÅG SoFi 72x0  73x0

Setehøyde 165 mm liftomat [1]  400-550*  400-550*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  450-640 450-640

Høyde på ryggbrikke [2]  485  585

Høyde på fremste støttende punkt  
på ryggbrikke [3]  160-240  160-240

Høyde på fremste støttende punkt  
på hodehviler [4]  -  640-870

Setedybde [5]  380-460  380-460

Høyde på armlener [6]  200-300 200-300

Setebredde [7]  482  482

Maksimal stolbredde [8]  600  600

Fotkryss i diameter [9]  720  720

Vekt  22.5 kg  23 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål.  
Vippeutslaget er 15° forover og 18° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 1° bakover.  
Mål og vekt er fra prototype. Vær obs på at målene kan variere mot ferdig produserte stoler. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A.

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål.

UTMERKELSER

Mål og vekt HÅG SoFi communication   72x2 / 73x2

Sittehøyde [1]   400-550

Høyde på ryggbrikke [2]   485 / 585

Fotkryss i diameter [3]   785

Setedybde [4]   380-460 

Setebredde [5]   482

Stolbredde [6]   600 

Armlener [7]  200-300

Vekt   16.2* kg / 16.7* kg

Vippeutslag: 
Nøytral  -1º 
Forover  15º 
Bakover  18º

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Mål og vekt er fra prototype. Vær obs på at målene kan variere mot ferdig produserte stoler. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Målene er uten armlener. 
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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 
2 – 183. Medium rygg.

HÅG SoFi 7210** black frame  
Sort aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix 2 – 183.  
Medium rygg.

HÅG SoFi 7320* silver frame  
Sølv aluminium og grå plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix 2 – 123.  
Høy rygg.

HÅG SoFi 7330* silver/black classic 
Sølv aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix 2 – 163. 
Høy rygg.

HÅG SoFi 7360* white/grey clear  
Hvit aluminium og grå plastdeler. 
Her vist i stoffet  Remix 2 – 123. 
Høy rygg.

HÅG SoFi 7350* white/black contrast 
Hvit aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix 2 – 163.  
Høy rygg.

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

HÅG SoFi 7340* polished exclusive 
Polert aluminium, sort liftomat og plast-
deler. Her vist i Antigo Soft hud 56100. 
Høy rygg.

HÅG SoFi 7310* black frame
Sort aluminium og sorte plastdeler.  
Her vist i stoffet Remix 2 – 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 skille seg ut eller 
passe inn. HÅG SoFi Designers choice er designteamets 9 egne favoritter. Blant utallige kombinasjonsmuligheter er farger 
og materialer nøye utvalgt og satt sammen for å få frem det beste ved HÅG SoFi og uttrykkene Formal, Casual og Edge.

HÅG SoFi 7310* black frame
Sort aluminium og sorte plastdeler.
Her vist i stoffet Remix 2 – 183.  
Høy rygg.
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Stoff: Kvadrat Hallingdal 65 – 130 (lys grå) 
med Kvadrat Remix 2 – 123 (lys grå) på
baksiden av ryggen. Medium rygg.

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Stoff: Kvadrat Remix 2 – 823 (lys grå/
blå) med Kvadrat Polo 2 – 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: 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 65 – 407  
 (gul/hvit) med Kvadrat Hallingdal 65 
– 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: Tex 1661-06 (lys grå)
med mørkere grått på sete og rygg- 
fasett. Høy rygg.
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HÅG CAPISCO®

THE SADDLE CHAIR™

HÅG Capisco er inspirert av rytterens sadel og sitte-
stilling. Ingen sitter så aktivt som en rytter i sadelen. 
HÅG Capisco fremmer bevegelse, variasjon og nye, 
naturlige sittestillinger. HÅG Capisco lar deg bevege 
deg så høyt og lavt du vil. Sett deg ned og justér den 
fra normal høyde til halvt oppreist stilling. Ingen annen 
arbeidsstol er så godt tilpasset arbeidsflater med 
forskjellige høyder. Den egner seg perfekt til høyde-
justerbare arbeidsbord.

Den prisvinnende designen passer også inn i kreative 
møterom og alle andre steder der du ønsker å jobbe 
og bevege deg på en annerledes måte. Oppdag 
fordelene med denne unike sitteløsningen.

HÅG Capisco 8106 var den første kontorstolen i 
verden som ble godkjent med det offisielle, nordiske 
miljømerket Svanen.  

 
Design: Peter Opsvik.  

Patent- og designbeskyttet.

Opp i høyden. Ned igjen.
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Ingen annen arbeidsstol er så 
godt tilpasset arbeidsflater 
med forskjellige høyder.
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HÅG Capisco 8106

JUSTERBaR HØYDE
Stolen kan reguleres fra lav sit-
testilling til stå-sitte-høyde.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og variasjons-
muligheter.

SaDELSETET
Den unike formen på setet gir 
inspirasjon til mye bevegelse 
og nye sittestillinger.

HODEHVILER (TILLEGGS-
UTSTYR)
Hodehvileren gir skuldre, nakke 
og hode hvile og støtte. Mel-
lomrommet mellom stolryggen 
og hodehvileren gir mer 
bevegelsesfrihet (standard på 
modell 8107 og 8127).

HÅG STEpUp® (TILLEGGS-
UTSTYR)
Gir deg to ekstra nivåer å 
plassere føttene på.

HÅG FOOT RING (TILLEGGS-
UTSTYR)
Ekstra nivå for hvile og støtte 
for føttene. 

JUSTERINGSMULIGHETER
• Hodehviler
• Setehøyde
• Setedybde
• Rygghøyde
• Vippemotstand bakover
• Låsbar vipp
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NORDIC ECOLABEL

HÅG Capisco 8106 in Fame
231  057

Mål og vekt HÅG capisco  8105  8106  8126  8107  8127

Setehøyde 150 mm liftomat [1]  410-550* 410-550*  420-560*  410-550*  420-560*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  485-660  485-660  495-670  485-660  495-670

Setehøyde 265 mm liftomat [1]  570-810  570-810  580-820  570-810  580-820

Høyde på ryggbrikke [2]  -  480  480  480  480

Høyde på fremste støttende punkt 
på ryggbrikke [3]  -  170-260  170-260  170-260  170-260

Høyde på fremste støttende punkt 
på hodehviler [4]  -  -  -  560-780  560-780

Setedybde [5]  -  370-460  370-460  370-460  370-460

Setebredde [7]  490  490  460  490  460

Maksimal stolbredde [8]  -  580  580  580  580

Fotkryss i diameter [9]  700  700  700  700  700

Vekt  7.5 kg  14.0 kg  14.5 kg  15.5 kg  16.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 17° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 5° bakover.  
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A.

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål.

UTMERKELSER
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HÅG CAPISCO PULS®

HÅG Capisco Puls er født fra den legendariske 
«sadelstolen», og er en helt ny generasjon stoler – 
tilpasset den moderne, dynamiske arbeidsplassen. 
Akkurat som forgjengeren er den basert på forståelse 
av menneskekroppen og kroppens behov for stadig 
bevegelse.

HÅG Capisco Puls er en moderne og fleksibel stol 
som representerer en evolusjon innen form, funksjon 
og brukervennlighet. Capisco Puls har en slank og 
lett utforming som gjenspeiler rytmen til en modig ny 
generasjon. 

 
Design: Peter Opsvik.  

Patent- og designbeskyttet.

Trendy leken og moderne sofistikert.
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HÅG Capisco Puls representerer
en ny generasjon, tilpasset den 
moderne, dynamiske arbeids-
plassen.
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HÅG Capisco Puls 8010

JUSTERBaR HØYDE
Stolen kan reguleres fra lav sit-
testilling til stå-sitte-høyde.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og varia-
sjonsmuligheter. Fotkrysset 
er tilgjengelig i svart eller blå 
plast, samt i sølv, svart eller  
polert aluminium.

SaDELSETET
Den unike formen på setet gir 
inspirasjon til mye bevegelse 
og nye sittestillinger.

HÅG STEpUp® (TILLEGGS-
UTSTYR)
Gir to ekstra nivåer for å 
plassere føttene. 

HÅG FOOT RING (TILLEGGS-
UTSTYR)
Ekstra nivå for hvile og støtte 
for føttene.

JUSTERINGSMULIGHETER
• Setehøyde
• Setedybde
• Rygghøyde
• Vippemotstand bakover
• Låsbar vipp



35

Mål og vekt HÅG capisco puls    8001 8002 8010 8020

Setehøyde 150 mm liftomat [1]   380-510*  395-525*  380-510*  395-525*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]   455-620  470-635  455-620  470-635

Setehøyde 265 mm liftomat [1]   540-770  555-785  540-770  555-785

Høyde på ryggbrikke [2]   -  - 470  470

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikken [3] -  -  145-235  130-220

Setedybde [5]   -  -  400-470  400-470

Setebredde [7]   460  460  460  460

Maksimal stolbredde [8]   -  -  560  560

Fotkryss i diameter [9]   700  700  700  700

Vekt   7.0 kg  7.0 kg  11.0 kg  11.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 17° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 5° bakover.  
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A.

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål. 

UTMERKELSER

plastfarger

Sort Rød Grå Gulgrønn Blågrå
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HÅG FUTU®

Med HÅG Futu får man det beste av to verdener, et 
avansert indre basert på HÅGs inBalance® teknologi, 
samt et spennende og strømlinjeformet ytre, som 
gir fleksibilitet for bruk i ulike rom og til ulike formål. 
Med sine rene og sammenhengende linjer er HÅG 
Futu blitt mer å betrakte som et møbel enn et teknisk 
hjelpemiddel, og er designet for å skape harmoni 
med omgivelsene.  

Fullfunksjonell som HÅG Futu er, fremstår den likevel 
fri for dominerende spaker og ratt som forstyrrer 
det visuelle uttrykket. Den er enkel og lett å bruke, 
og like egnet for store kontorlandskap som på et 
enkeltkontor. 

 
Design: HÅG Design Studio, fasilitert av Marianne Støren 

Berg og Leif Isachsen/KODE Design.  

Patent- og designbeskyttet.

Elegant & intelligent.
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Med sine rene og sammenheng-
ende linjer er HÅG Futu mer som  
et møbel enn et teknisk hjelpe-
middel, designet for å skape 
harmoni med omgivelsene. 
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HÅG Futu 1020

aRMLENER (TILLEGGS-
UTSTYR)
Kan enkelt justeres i høyde og 
bredde. Kan også leveres i 3D 
eller med hud armlenetopp.

FOTSTØTTE 
Gir føttene støtte og variasjons-
muligheter. Leveres i sort eller 
sølv.

FUTUKNIT™ 
Et strikket tekstil spesialdesig-
net for HÅG Futu, presist tilpas-
set og formet til rygg og sete. 
Tilgjengelig i åtte farger.

JUSTERINGSMULIGHETER
• Setehøyde
• Setedybde
• Korsryggstøtte
• Vippemotstand/InBalance®

• Låsbar vipp
• Armlener høydejustering
• Armlener breddejustering
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Mål og vekt HÅG Futu   1020 

Setehøyde 165 mm liftomat [1]   400-550*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]   450-650

Høyde på ryggbrikke [2]   600

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikken [3] 170-250

Sete dybde [5]   380-460 EN / 380-480 NPR

Høyde på armlener [6]  195-290 EN / 200-300 NPR

Setebredde [7]   485

Maksimal setebredde [8]   625-710

Fotkryss i diameter [9]   720

Vekt   17.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 13° forover og 16° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3° bakover. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A. 
Testet og godkjent i henhold til British Standard (BS 5459-2). 

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål. 

 
 

FUTUKNIT™ FaRGER

UTMERKELSER

Mål og vekt for HÅG Futu communication   1070 

Setehøyde [1]   465

Rygghøyde [2]   460

Setedybde [4]   460

Setebredde [5]   465

Stolbredde [6]   550

Armlener [7]   215

Vekt   9.5 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.

Sort  
FTU 001 

Grå  
FTU 002 

Blå 
FTU 003 

Burgunder  
FTU 004 

Rød   
FTU 005 

Grønn 
FTU 006 

Sand  
TU 007 

Offwhite   
FTU 008 
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HÅG H09® EXCELLENCE

HÅG H09 9320 Excellence

pOLSTRET RYGG
Har spesielle «luft-kanaler» som 
gir en avkjølende virkning.

MaTERIaLET I RYGGEN 
Er spent ut, og ikke strukket 
over en stiv ramme. Dette gir 
støtte samtidig som det øker 
overkroppens bevegelses-
radius.

TapETSERING
Tilgjengelig i hud eller Vadal 
Uni. 

HÅG TILTDOwN™ aRM-
LENER  
Kan enkelt justeres i høyde, 
bredde og vippes nedover, 
slik at du kan sitte nærmere 
skrivebordet.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og varias-
jonsmuligheter. Fotkrysset 
leveres i matt sort eller polert 
aluminium.

JUSTERBaR KORSRYGG- OG
HODEpUTE*
Kan skyves opp eller ned og 
tilpasses dine behov.

JUSTERINGSMULIGHETER
• Setehøyde 
• Setedybde 
• Ryggpute 
• Hodehviler* 
• Vippemotstand bakover 
• Vippemotstand forover 
• Låsbar vipp 
• HÅG Tiltdown™ armlener

* Kun på modell med høy rygg

HÅG H09 Excellence er eksklusivitet satt i system. 
En stol i kompromissløs design med polstret hud av 
høy kvalitet i rygg og sete kombinert med en unik 
sittekomfort. Dette er noe så sjeldent som et meget 
brukervennlig luksusmøbel som lar kropp og sjel 
bevege seg fritt.  

HÅG H09 Excellence er også tilgjengelig som en 
eksklusiv og førsteklasses møteromsstol.

 
Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- og designbeskyttet.

UTMERKELSER



41

Kompromissløs  
HÅG H09 Excellence er ren 
eleganse.
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HÅG H09® INSPIRATION

HÅG H09 9220 Inspiration

TRaNSpaRENT TEKSTIL
Gir en konstant luftig, 
avkjølende og behagelig 
følelse. Tilgjengelig i Space 
eller Lumina.

MaTERIaLET I RYGGEN 
Er spent ut, og ikke strukket 
over en stiv ramme. Dette gir 
støtte samtidig som det øker 
overkroppens bevegelses-
radius.

HÅG TILTDOwN™ aRM-
LENER  
Kan enkelt justeres i høyde, 
bredde og vippes nedover, 
slik at du kan sitte nærmere 
skrivebordet.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og varias-
jonsmuligheter. Fotkrysset 
leveres i matt sort eller polert 
aluminium.

JUSTERBaR KORSRYGG- OG
HODEpUTE*
Kan skyves opp eller ned og 
tilpasses dine behov.

JUSTERINGSMULIGHETER
• Setehøyde 
• Setedybde 
• Ryggpute 
• Hodehviler* 
• Vippemotstand bakover 
• Vippemotstand forover 
• Låsbar vipp 
• HÅG Tiltdown™ armlener

HÅG H09 Inspiration har et stilrent og lett uttrykk og 
fremstår som svært solid. Setter du deg ned merker 
du hvordan det transparente tekstilet gir en luftig 
komfort og en behagelig bevegelsesfrihet, samtidig 
som stolen fremstår som svært solid. Stolryggen, som 
er kledd med det transparente tekstilet, leveres både 
i mørk og lys utgave.

HÅG H09 Inspiration er også tilgjengelig som en 
eksklusiv og førsteklasses møteromsstol. 

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- og designbeskyttet.

UTMERKELSER

* Kun på modell med høy rygg
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TRaNSpaRENT TEKSTIL

HÅG H09 Inspiration er et  
moderne møbel som vil bli en 
komfortabel samarbeidspartner. 

LYS LUMINA MØRK LUMINASPACE
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HÅG H09® CLASSIC

HÅG H09 9130 Classic

HÅNDTaK
Det er plassert helt øverst på 
ryggstammen og er nyttig når 
du skal flytte med deg stolen. 
Det kan også brukes som 
kleshenger.

HÅG TILTDOwN™ aRM-
LENER  
Kan enkelt justeres i høyde, 
bredde og vippes nedover, 
slik at du kan sitte nærmere 
skrivebordet.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og varias-
jonsmuligheter. Fotkrysset 
leveres i matt sort eller polert 
aluminium.

JUSTERBaR KORSRYGG- OG
HODEpUTE*
Kan skyves opp eller ned og 
tilpasses dine behov.

JUSTERINGSMULIGHETER
• Setehøyde 
• Setedybde 
• Ryggpute 
• Hodehviler 
• Vippemotstand bakover 
• Vippemotstand forover 
• Låsbar vipp 
• HÅG Tiltdown™ armlener

HÅG H09 Classic er en tidløs og robust arbeidsstol. 
Den tåler å jobbe tre skift hver eneste dag, uten 
å bære preg av hvor mye den er sittet i. Alltid like 
høyreist og rakrygget. 

Den gir et sterkt, solid og ikke minst pålitelig inntrykk 
når man ser den og når man setter seg i den. 

HÅG H09 Classic er testet og godkjent i henhold til 
British Standard BS 5459-2 for 24-timers bruk.  
 

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- og designbeskyttet.

UTMERKELSER
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Sitt godt. Sitt lenge. HÅG H09 
er en tidløs og robust arbeids-
stol. 
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HÅG H09® MEETING

HÅG H09 9372 Meeting Excellence

HÅG H09 Meeting har en høy rygg og innehar HÅGs 
BalancedMovementMechanism™. Setehøyden kan 
justeres og stolen har også en regulérbar ryggpute 
for optimal komfort og støtte under lange møter. 
Fotkrysset/liftomaten er tilgjengelig i matt sort eller 
polert aluminium.

Møteromsstolene leveres også med mindre fotkryss 
og uten armlener for å skape mer luft.

 
 
Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- og designbeskyttet.

STILER 
HÅG H09 Meeting Excellence 
9372 er tilgjengelig i Antigo 
Soft hud eller i eksklusive Vadal 
Uni ull.
HÅG H09 Meeting Inspiration 
9272 blir levert med en rygg, 
trukket i transparent tekstil, i 
Space eller Lumina. Setet er 
tilgjengelig i Antigo Soft hud, 
Shimmer eller i Tex Uni kam-
garnsull. 

FUNKSJONER
• Vippemuligheter framover   
 og bak over som sikrer   
 variasjon og bevegelse.  
• Justering setehøyde. 
• Regulerbar ryggpute med   
 funksjonell justeringshendel.  
• Mindre fotkryss skaper   
 bedre plass rundt møte-  
 bordet og bevegelsesfrihet  
 for møtedeltagerne. 
• Fotstøtter for støtte og   
 variasjon. 
• Tilpassede armlener   
 (tilleggsutstyr) justeres  
 enkelt både i høyde og   
 bredde.

TILBEHØR
• HÅG H09 Basic armlener 
 (med høyde- og bredde-  
 justering). 
• Fotkryss med skrånende   
 fotplater i polert aluminium. 
• Fokryss i sort  
 (85 mm bredere enn stand- 
 ard fotkryss på HÅG   
 H09 møteromsmodell).

UTMERKELSER
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HÅG H09 9272 Meeting Inspiration

Elegant og luftig design.  
HÅG H09 Meeting stoler for 
møterom.
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HÅG H09® Classic

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09® Excellence

* Fotkryss i polert aluminium er en opsjon. 
** Basic armlener.   

HÅG H09 Classic 9130* 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9220* 
i Space og Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9220** 
i Black Lumina og Tex 900.

HÅG H09 Meeting Inspiration 9272* 
i Space og Tex 900.

HÅG H09 Excellence 9320* 
i Antigo Soft 56100. 

HÅG H09 Meeting Excellence 9372* 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Excellence 9330 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9230* 
i White Lumina og Shimmer 001.

HÅG H09 Excellence 9330 
i Vadal Uni 111.
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Mål og vekt HÅG H09  9130  9220  9230  9320  9330

Setehøyde 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  460-640  460-640  460-640  460-640  460-640

Setehøyde 265 mm liftomat [1]  -  -  -  -  -

Høyde på ryggbrikke [2]  1060  790  1060  790  1060

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikken [3]  170-265  170-265  170-265  170-265  170-265

Høyde på fremste støttende punkt på hodehviler [4]  625-775  625-775  625-775  625-775  625-775

Setedybde [5]  395-515  395-515  395-515  395-515  395-515

Høyde på armlener [6]  200-280  200-280  200-280  200-280  200-280

Setebredde [7]  480  480  480  480  480

Maksimal stolbredde [8]  670  670  670  670  670

Fotkryss i diameter [9]  740  740  740  740  740

Vekt  23.0 kg  21.5 kg  21.5 kg  19.5 kg  22.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 7° forover og 14° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3° bakover. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A. 
Testet og godkjent i henhold til British Standard (BS 5459-2). 

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål. 

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål uten armlener. 
** Maksimal diagonal diameter. 

Mål og vekt HÅG H09 Meeting 9272 9372

Setehøyde [1]   385-520 385-520

Høyde på ryggbrikke [2]  570 570

Fotkryss i diameter [3]  650 650

Setedybde [4]  475  475

Setebredde [5]  480 480

Stolbredde [6]  600-680 (740)** 600-680 (740)**)

Armlener [7]  155-265 155-265

Vekt  16.0 13.0* kg 16.5 13.5* kg

Vippeutslag: 
Nøytral -4º -4º 
Forover 4º 4º 
Bakover 13º 13º
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HÅG H05®

Tenke nytt og handle raskt. HÅG H05 er din stol. 
Den er genialt enkel å justere. Med bare én hendel 
og ett ratt kan du enkelt justere sittestillingen etter 
dine behov. Full bevegelsesfrihet på jobben har aldri 
vært enklere. God komfort med mykhet i sete og 
rygg. Enkel og smart design – og selvsagt utstyrt med 
HÅGs eksklusive vippemekanisme.

Variasjon og bevegelse gir glade kolleger og ikke 
minst, morsommere arbeidsdager. Din arbeidsplass 
blir komplett med HÅG H05 Communication, en 
besøksstol som matcher din arbeidsstol. 

Denne kolleksjonen gir en personlig og aktiv 
sitteløsning i ethvert kontormiljø. 

 
Design: Peter Opsvik. 

Patent- og designbeskyttet.

Så enkel. Så smart.
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En distinkt og smart design 
utstyrt med HÅGs unike  
BalancedMovementMechanism™.
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HÅG SwingBack® armlener

4-i-1 JUSTERiNGSRATT
Setedybde, rygghøyde og 
vippemotstand framover og 
bakover.

FOTSTØTTE
Gir føttene støtte og variasjons-
muligheter.

HODEHViLER (TiLLEGGS-
UTSTyR)
Hodehvileren gir skuldre, nakke 
og hode hvile og støtte.  
Mellomrommet mellom stol-
ryggen og hodehvileren gir 
mer bevegelsesfrihet.

HÅG SWiNGBACK® ARM-
LENER (TiLLEGGSUTSTyR)
Gjør at armlenene kan foldes 
bak stolen slik at de ikke er i 
veien når du sitter inntil bordet.

JUSTERiNGSMULiGHETER
• Hodehviler (opsjon) 
• Setehøyde 
• 4-i-1 justeringsratt 
• HÅG SwingBack® armlener  
 (opsjon) 
• Låsbar vipp

HÅG H05 5600 (hodehviler er opsjon)
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Mål og vekt HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Setehøyde 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  465-645  465-645  465-645  

Setehøyde 265 mm liftomat [1]  550-785  550-785   550-785

Høyde på ryggbrikke [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Høyde på fremste støttende punkt 
på ryggbrikke [3]  150-230  150-230  150-230 

Høyde på fremste støttende punkt  
på hodehviler [4]  845-590  845-590  845-590

Setedybde [5]  385-480  385-480  385-480

Høyde på armlener [6]  200-280  200-280  200-280 

Setebredde [7]  485  485  485 

Maksimal stolbredde [8]  600-700  600-700  600-700 

Fotkryss i diameter [9]  700  700  700

Vekt  12.5 kg / 13.0 kg  16.0 kg / 16.5 kg  18.0 kg / 19.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 11° forover og 15° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3° bakover. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Standard lift i henhold til EN 1335 Class A. 
Testet og godkjent i henhold til British Standard (BS 5459-2). 
 
A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål. 
 

UTMERKELSER

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål uten armlener. 
** Maksimal diagonal diameter.

Mål og vekt for HÅG H05 Communication   5370** 5470**

Setehøyde [1]   445  445

Høyde på ryggbrikke [2]   460 460 

Setedybde [4]   415 415 

Setebredde [5]   445  445

Stolbredde [6]   570 470*  570 470*

Armlener [7]   235 235

Vekt   7.2 kg  7.2 kg

Vippeutslag: 
Nøytral  -4º -4º 
Forover  9º 9º 
Bakover  13º 13º
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HÅG H04®

Det er ingen tilfeldighet at HÅG H04 er favoritten til 
mange interiørarkitekter. Det rene og tidløse designet 
gjør at HÅG H04 passer perfekt i ethvert arbeidsmiljø.

Den presise justeringen gjør at du kan innstille alle 
funksjoner uavhengig av hverandre og tilpasse stolen 
til dine behov. HÅG H04 finnes tilgjengelig både som 
arbeidsstol og matchende besøksstol.

Design: Peter Opsvik. 

Patent- og designbeskyttet.

Tidløs og komfortabel.
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Den rene og tidløse designen 
gjør at HÅG H04 passer perfekt 
i ethvert arbeidsmiljø.
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BRED VERSJON
HÅG H04 4650 er 4 cm bredere 
enn standardmodellene.

HODEHViLER 
(TiLLEGGSUTSTyR)
Hodehvileren gir skuldre, 
nakke og hode hvile og 
støtte. Mellomrommet mellom 
stolryggen og hodehvileren gir 
mer bevegelsesfrihet.

JUSTERBARE ARMLENER 
Standard på modeller med 
middels høy og høy rygg. 
Du kan justere høyden og 
bredden.

FOTSTØTTE  
Gir føttene støtte og 
variasjonsmuligheter.

JUSTERiNGSMULiGHETER 
• Setehøyde 
• Setedybde 
• Rygghøyde 
• Vippemotstand 
• Bakover vippemotstand 
• Forover låsbar vipp 
• Hodehviler (opsjon) 
• Armlener

HÅG H04 4600 (hodehviler er opsjon)
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Mål og vekt HÅG H04  4100  4200  4400  4600  4650

Setehøyde 150 mm liftomat [1]  385-525*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  460-640  465-645  465-645  465-645  465-645

Setehøyde 265 mm liftomat [1]  550-785  555-790  555-790  555-790  555-790

Høyde på ryggbrikke [2]  470  470  510  590  590

Høyde på fremste støttende punkt 
på ryggbrikken [3]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Høyde på fremste støttende punkt 
på hodehviler [4]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Setedybde [5]  360-470  390-505  390-505  390-505  390-505

Høyde på armlener [6]  205-300  205-300  205-300  205-300  205-300

Setebredde [7]  465  470  470  470  510

Maksimal stolbredde [8]  580-680  580-680  580-680  580-680  580-680

Fotkryss i diameter [9]  700  700  700  700  700

Vekt  13.0 kg  13.0 kg  15.5 kg  16.0 kg  16.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 15° forover og 15° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 5° bakover.  
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A. 
Testet og godkjent i henhold til British Standard (BS 5459-2). 

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål.

UTMERKELSER

Mål og vekt HÅG H04 Communication   4470** / 4472**

Setehøyde [1]   445 / 375-515

Høyde på ryggbrikke [2]   510  / 510

Fotkryss i diameter [3]   -  / 700

Setedybde [4]   425 

Setebredde [5]   450 

Stolbredde [6]   600 480* 

Armlener [7]   210 

Vekt  10.0 kg  / 9.0 kg

Vippeutslag: 
Nøytral  -5º 
Forover  9º 
Bakover  13º

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål uten armlener. 
** Armlener er en opsjon 
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HÅG H03®

HÅG H03 er en fleksibel stol som passer for alle.  
De enkle, harmoniske linjene er designet for å passe 
inn i praktisk talt alle kontorlandskap. Stolen består 
av få deler og er utviklet ved hjelp av resirkulert plast, 
som gjør dette til en miljøvennlig sitteløsning.”

Mekanismen, som bygger på et genialt gyngestol-
prinsipp, sørger for å holde kroppen i bevegelse. 
Med et enkelt grep kan du på et øyeblikk justere flere 
funksjoner samtidig.

Ikke rart at denne fleksible og brukervennlige kollek-
sjonen er en stor favoritt i utdanningsinstitusjoner. 

Design: Søren Yran.  

Patent- og designbeskyttet.

Hans. Hennes. Din. Min. Vår.
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Mekanismen, som bygger på 
et genialt gyngestol-prinsipp, 
sørger for å holde kroppen i 
bevegelse. 
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HÅG H03 330

UNiK GREPJUSTERiNG
Justerer setedybde og 
rygghøyde i ett, noe som gjør 
det enklere når den skal brukes 
av flere.

EKSTRA RATT FOR ViPPE-
MOTSTAND
Individualiserer stolens 
vippemotstand (fås på HÅG 
H03 340 og 350).

FOTSTØTTE 
Gir føttene støtte og 
variasjonsmuligheter

JUSTERiNGSMULiGHETER 
• Multi-justeringsgrep 
• Setehøyde 
• Ekstra ratt for    
 vippemotstand
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Mål og vekt HÅG H03  330  340  350

Setehøyde 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]  520-700  520-700  520-700

Setehøyde 265 mm liftomat [1]  550-785  550-785  550-785

Høyde på ryggbrikke [2]  300  410  430

Høyde på fremste støttende punkt 
på ryggbrikke [3]  165-245  165-245  165-245

Setedybde [5]  390-490  390-490  390-490

Høyde på armlener [6]  165-285  165-285  165-285

Setebredde [7]  510  510  465

Maksimal stolbredde [8]  530  580  580

Fotkryss i diameter [9]  685  685  685

Vekt  12.0 kg  12.0 kg  13.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 10° forover og 14° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 3° bakover. 
* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A. 
Testet og godkjent i henhold til British Standard (BS 5459-2).

A setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking. 
S fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål. 

UTMERKELSER
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HÅG SIDEWAYS®

Dette er en stol som tar den moderne møtekulturen 
på alvor. HÅG Sideways har tatt skandinavisk møbel-
design enda et spennende steg videre. Sittende. 
Denne revolusjonerende møteromsstolen er komfort-
abel uansett hvilken vei du snur og vender deg. Setet 
er utformet for maksimal sittekomfort og gir god 
bevegelsesfrihet. Armlenet slynger seg rundt stol-
ryggen som et favntak og inviterer armen til støtte og 
hvile, enten du sitter vendt rett frem eller mot siden. 
Endelig en stol som tar sideveissitting på alvor.

 

Design: Formel Industridesign og HÅG. 

Patent- og designbeskyttet.

Furnituristic.



63

Komfortabel uansett hvilken vei 
du snur og vender deg.
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HÅG Sideways 9730

SETEFORM
Stort og komfortabelt sete 
som er formet slik at det å sitte 
sideveis blir like naturlig som å 
sitte rett frem.

ARMLENE
Armlene kan brukes til å hvile 
og støtte underarmen på eller 
til å dra stolene frem og tilbake.

FARGEVALG – PLAST/TEKSTiL
Plastryggen til HÅG Sideways 
kan fås i ulike farger. På tapetserte 
deler kan du velge stoffer og 
farger fra HTC kolleksjonen 
til HÅG. HÅG Sideways har 
også egne utvalgte tekstiler i 
spesiallaget design og farger. 
Be din HÅG-forhandler om 
fargeprøver.

FOTKRySS
I polert aluminium  
(modell 97x2).

TRÅDUNDERSTELL
I rustfritt stål (modell 97x0). 

FUNKSJONER 
Balansert vipp: gir bevegelse 
og variasjon.

Memospindel (tilleggsutstyr 
for modellene med fotkryss – 
97x2): setet svinger tilbake til 
utgangs punktet når du reiser 
deg fra stolen. Sikrer et ryddig 
og presentabelt miljø.

Stablebar: modellene med 
trådunderstell (97x0) kan 
stables.
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Softgrid 099 Softgrid 084 Softgrid 065 Softgrid 023

Mål og vekt HÅG Sideways  9730 9740 9732  9742

Setehøyde [1]  465 465 470  470

Høyde på ryggbrikke [2]  380  380 380 380

Fotkryss i diameter [3]  - - 785  785

Setedybde [4]  470  470 470 470

Setebredde [5]  490  490  490 490

Stolbredde [6]  600 600 580/805* 580/805*

Armlener [7]  235  235 235 235

Vekt  10.5 kg 10.5 kg 10.0 kg 10.0 kg

Vippeutslag: 
Nøytral -7º -2º -3º -3º 
Forover 9º 9º 9º 9º 
Bakover 10º 10º 9º 9º

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål uten armlener. 
** Armlener er en opsjon

UNiKE HTC FARGER FOR HÅG SiDEWAyS 9730 OG 9732:

Plastfarger for rygg

Softgrid™ tekstiler (kun setet)

UTMERKELSER

Sort Oker Sand Oliven
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HÅG CONVENTIO®

Møter og konferanser kan være ekstremt statiske  
og trøttende. De gode nyhetene er at det trenger de 
ikke å være lenger. HÅG Conventio er på lik linje med 
HÅG Conventio Wing spesielt utformet med tanke på 
møter og konferanser. Med sin innebygde vippe- 
mekanisme oppmuntrer den til variasjon og bevegelse.
Dette gir kroppen energi og holder hodet klart og 
fokusert, også under de møtene som ikke er så altfor
spennende. Sitt ned og våkn opp. 

HÅG Conventio har samme bruksegenskaper og like 
god bevegelighet som HÅG Conventio Wing. Både 
HÅG Conventio og HÅG Conventio Wing er svært 
aktuelle for blant annet skoler, universiteter, bibliotek, 
kantiner, kafeer, møterom, hoteller og konferansesaler. 

Design: Peter Opsvik.

Patent- og designbeskyttet.

Våkn opp. Uten hjelp av kaffe.
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Gir kroppen energi og holder 
hodet ditt klart, under lange  
møter. 
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HÅG Conventio 9511

AvtAkBArt trekk:
Kan tas av for rengjøring eller 
utskifting. Kan fås på HÅG  
Conventio-modellene 9510, 
9511, 9512, 9520, 9521 og 
9522.

Bred verSjon (9511 oG 
9521)
4 cm bredere enn 9510 og 
9520.

StABelBAr
Kan stables i høyder på 10-15 
stoler.

tilleGGSutStyr 
Armlener.

Bordoppheng.

koblingsstykke: gjør rekke-
kobling til en enkel oppgave.

Skriveklaff: høyrehendt, med 
sort plast skriveplate og alu-
miniums arm. Legg ned skrive-
platen for lettere og sikrere 
flytting og stabling av stolen. 
BIFMA godkjent.

tralle: å frakte en stabel HÅG 
Conventio har aldri vært 
enklere.
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Mål og vekt HÅG Conventio  9510 / 9520  9511 / 9521 9512 / 9522

Setehøyde [1]  455  450 400-540

Høyde på ryggbrikke [2]  390  460 460

Fotkryss i diameter [3]  -  -  635

Setedybde [4]  425  430 430

Setebredde [5]  390  430 430

Stolbredde [6]  460* 550  500* 590  460* 550

Armlener [7]  230  230 230

Vekt  5.0 kg  6.0 kg 8.5 kg

Vippeutslag: 
Nøytral -5˚ -5˚ -5˚ 
Forover 12˚ 12˚ 12˚ 
Bakover 11˚ 11˚ 11˚

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål med armlener (armlener er en opsjon på HÅG Conventio 9512). 

UTMERKELSER
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HÅG CONVENTIO WING®

HÅG Conventio Wing er en dynamisk stol spesielt 
utformet med tanke på møter og konferanser. Den 
innebygde vippemekanismen inspirerer til variasjon 
og bevegelse som øker blodsirkulasjonen, konsen-
trasjonen og yteevnen hos medarbeiderne dine, eller 
publikummet ditt. HÅG Conventio Wing er utformet i 
lette materialer som tåler røff bruk. Enkelt vedlikehold 
gjør stolen særdeles velegnet som bruksstol for blant 
annet skoler, universiteter, bibliotek, kantiner, kafeer, 
møterom, hoteller og konferansesaler. I tillegg har 
den en vingeformet rygg som gir stolen en vakker 
form og gjør den ekstra robust.  

 
Design: Peter Opsvik. 

Patent- og designbeskyttet.

En solid lettvekter.



71

Dynamisk stol spesielt utformet 
med tanke på møter og  
konferanser. 
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HÅG Conventio Wing 9811

AvtAkBArt trekk
Kan tas av for rengjøring eller 
utskifting. Kan fås på alle HÅG 
Conventio Wingmodellene.

fotkrySS
Modeller med fotkryss har 
høydejustering og fotstøtten 
gir føttene støtte og variasjons-
muligheter.

fArGevAlG
Sete- og ryggskall på HÅG 
Conventio Wing kan fås i sort, 
grå, hvit, rød, gulgrønn og 
gråblå.

StABelBAr
Kan stables i høyder på 10-15 
stoler.

tilleGGSutStyr 
Armlener.

Skriveklaff: høyrehendt, med 
sort plast skriveplate og alu-
miniums arm. Legg ned skrive-
platen for lettere og sikrere 
flytting og stabling av stolen. 
BIFMA godkjent.

koblingsstykke: gjør rekke-
kobling til en enkel oppgave.

tralle: å frakte en stabel HÅG 
Conventio har aldri vært 
enklere.

Stoloppheng: For montering på 
undersiden av bordplaten. Gjør 
det enklere å rengjøre gulv.

Bordoppheng.
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Mål og vekt HÅG Conventio Wing  9811  9821  9831  9812  9822  9832

Setehøyde [1]  430  430  430  375-515  380-520  380-520

Høyde på ryggbrikke [2]  380  380  380  380  380  380

Fotkryss i diameter [3]  -  -  -  635  635  635

Setedybde [4]  420  420  420  420  420  420

Setebredde [5]  425  425  425  425  425  425

Stolbredde [6]  500 600*  500 600*  500 600*  465* 600* 465* 600 465* 600 
    635** 635**  635**

Armlener[7]  245  245  245  245  245  245

Vekt  4,4* 5,2  4,6* 5,4  4,8* 5,6  6,8* 7,6  7,0* 7,8  7,2* 8,0

Vippeutslag: 
Nøytral -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ 
Forover 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 
Bakover 11˚ 11˚ 11˚ 11˚ 11˚ 11˚

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. 
Der hvor stol er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol. 
* Mål med armlener. 
** Maksimale diagonale diameter (fotkryss er større enn stolens diameter). 
 

HÅG Conventio Wing 9811  
Armlener og skriveklaff er tilleggsutstyr.

UTMERKELSER

Hvis du vil se nøyaktig hvordan fargene ser ut, kan du be din HÅG-forhandler om fargeprøver. 

Gulgrønn – Blågrå – Rød – Hvit – Grå – Sort 
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HÅG TOTAl COlOur™ STANDArD
HÅG Total Colour (HTC) standard er vårt utvalg av 
tekstiler, hud og andre materialer. Materialutvalget er 
satt sammen med bakgrunn i å få frem det beste av 
materiellets visuelle og funksjonsmessige kvaliteter. 
Alle tekstiler og huder i vår HTC Standard kolleksjon 
er av høy kvalitet og har en minimum slitestyrke på 
80 000 Martindale. Vi tilbyr kort leveringstid. Alle våre 
produkter oppfyller de strengeste miljøkrav.

For å opprettholde standard på hud og tekstiler, 
vennligst børste av med en møbelbørste eller tørk 
av med en ren, hvit klut eller lett fuktet svamp, med 
lunkent vann.

Kolleksjon  Materiale  Martindale  Garanti

Antigo Soft  Semi-anilin hud -  10 år

Comfort+  88% polyester, 12% polyuretan  150 000  10 år

Fame  95% ull, 5% polyamid  200 000  10 år

Nexus  100% polyester  100 000  10 år

Remix 2 90% børstet ny ull, 10% polyamid 100 000  10 år

Shimmer  80% børstet ny ull, 20% polyamid 104 000  10 år

Steelcut Trio 2  90% børstet ny ull, 10% polyamid  80 000  10 år

Tex Uni  92% børstet ny ull, 8% polyamid  108 000  10 år

Vadal Uni  92% ull, 8% polyamid  102 000  10 år

Xtreme Plus  100% resirkulert polyester FR 100 000  10 år

ANTiGO SOFT 
Klassisk semi-anilin hud i høy kvalitet. Gode 
friksjons- og pusteegenskaper. Antigo Soft 
er et miljøvennlig produkt hvor krom ikke er 
benyttet i framstillingsprosessen. Overflaten 
kan inneholde arr og merker etter insektbitt 
osv. Dette er bevis på produktets naturlige 
opprinnelse og bidrar til å gi det karakter.

COMFORT +
Comfort + har en jevn strekkbarhet og nupper 
ikke. En unik fiberkombinasjon gir en slite-
sterk og myk overflate.

FAME 
Fame er et tettvevd tekstil av kamgarnsull 
og polyamid, en kombinasjon som gjør 
tekstilet ekstra slitesterkt og mykt.

NExUS
Nexus er et strikket polyestertekstil 
med en stilig nålestikkaktig designeffekt 
som gir overflaten en kornet struktur. 
Kombinasjonen av den sorte bunnfargen 
og de friske og lette fargene fremhever 
strukturen i overflaten.

REMix 2 
Remix 2 er et sterkt og finvevd tekstil 
i melert kamgarnsull og polyamid. 
Blandingen av flere fargede tråder gir en 
uregelmessig overflate med fine kontraster 
både i struktur og farge.

SHiMMER
Satin-vevet kamgarnsull kombinert med 
polyamid. Vevingen og fiberkombinasjonen 
gir en glitrende effekt.

STEELCUT TRiO 2
Steelcut Trio 2 er et sterkt tekstil i 
kamgarnsull og polyamid, vevd av tre 
forskjellige farger. Fargene og den spesielle 
vevingen skaper en tredimensjonal overflate 
der fargene endres avhengig av synsvinkel.

TEx UNi
Tex Uni er vevet av den flotteste 
kamgarnsull og har en glatt satinoverflate.

VADAL UNi
Mykt, filtet ulltekstil av høy kvalitet med et 
innbydende uttrykk og varmt utseende.

xTREME PLUS
Xtreme Plus er et FR-vevd krepptekstil av 
100 % resirkulert polyester med ekstra gode 
flammehemmende egenskaper som følger 
alle europeiske standarder. Ekstra stretch 
og struktur gir en uregelmessig og glansfull 
overflate.

Hvis du ikke finner det du er ute etter i vår 
HTC Standard kolleksjon, tilbyr vi et bredt 
utvalg tekstiler i vår HTC Extended kollek-
sjon.

 
For mer informasjon  
www.hag.no

Informasjon om prisgruppene er tilgjengelig i vår prisliste. 
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THANK YOU 
We would like to thank Kvadrat for allowing us 
to use their premises for the HÅG SoFi interior 
photography. We would also like to thank the 
following: Norway Designs, Illums Bolighus, 
Verket Interiør, Hay and DKNO Skandinavisk 
Design.

Design 
Marketing & Brand Communication,  
Scandinavian Business Seating

Print 
KLS Grafisk Hus A/S

Product photos 
Pål Laukli and Moment Studio

Interior photos 
Per Gunnarsson, Egon Gade and Pål Laukli

Styling interior 
Susanne Swegen, Alessandro d’Orazio,  
Jannicke Kråkevik and Christine Haerra
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HÅG COLLECTION

HÅG CapisCo

HÅG CapisCo puls

HÅG H09

HÅG H09

8105 8106 8107 8126 8127

9330 Excellence 9372 Meeting Excellence8001 8010 8020

HÅG soFi

1020 1020 10207210 7310 7310 7212 Communication7210

9320 Excellence  

9230 inspiration 9272 Meeting inspiration 9130 Classic9220 inspiration



HÅG H05

HÅG H05

HÅG H04

HÅG H04

5100 5200 5300 

5470 Communication 1020 1070 Communication

4100 4200 4400 4600 4650

4470 4472 4472

5400 5500 5600

5370 Communication

HÅG Futu



HÅG H03

HÅG sideways

HÅG Conventio

HÅG Conventio winG

330 340 350

9730 9732 9740 9742

9521 9512

9811 9821 9831 9832

9510





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 , Singapore og Sveits.

Scandinavian Business Seating AS 
Fridtjof Nansens vei 12 
P.O. Box 5055 Majorstuen 
NO-0301 Oslo 
Norway

Tel: +47 22 59 59 00 
Kundeservice: +47 72 40 72 40 
E-mail: info-no@sbseating.com 
www.hag.no

www.sbseating.com


