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Volg HÅG op Facebook 



Mensen zijn niet gemaakt om stil te zitten. Ons lichaam is gemaakt voor een actief leven. 

Onze moderne levensstijl zorgt ervoor dat we toch vaak lange uren stilzitten op kantoor.  

Gelukkig weet HÅG alles over het creëren van beweging, zelfs wanneer deze niet vanzelf-

sprekend lijkt. Wij ontwikkelen zitoplossingen die u en uw werkplek in beweging brengen. 

Een HÅG stoel zal uw idee van “zitten” voor altijd veranderen. Aan de basis van ons zit- 

concept staat ons unieke Balanced Movement Mechanism™ dat u intuïtief en automatisch  

in beweging brengt, zonder dat u er over na hoeft te denken. Een HÅG stoel staat voor  

geïnspireerd en creatief werken en zorgt ervoor dat u gezond en energiek blijft. Het is de 

ultieme combinatie van Scandinavisch holistisch design, dynamische ergonomie en baan- 

brekend ecologisch werk. Ongelimiteerde bewegings-vrijheid voor mensen en organisaties –  

The HÅG Movement. 
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Beweging is leven. Natuurlijk, gezond 
en comfortabel. Omdat we steeds 
vaker en langer stilzitten zijn beweging 
en variatie – tijdens het zitten –  
essentieel.
Aan de basis van een HÅG-stoel staat ons unieke BalancedMove- 
mentMechanism™ dat u intuïtief en automatisch in beweging 
houdt. Het moderne schommelmechanisme van HÅG inspireert 
u om van houding te veranderen. Niet alleen met uw armen en 
bovenlichaam, maar vooral ook met uw voeten. Uw benen blijven 
tijdens het zitten vaak statisch met de voeten geparkeerd op de 
vloer. Omdat beweging vanuit onze voeten en benen essentieel 
zijn voor de bloedsomloop, heeft dit grote impact op het gehele 
systeem. Net als op uw creativiteit en werkprestatie. In een HÅG 
stoel bewegen uw voeten als vanzelf. Zonder dat u erover na hoeft 
te denken.
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De werking van het 
Balanced Movement Mechanism™

Balans is het Beste vertrekpunt voor 
Beweging en variatie
Het centrale kantelpunt houdt u intuïtief in balans 
en zorgt voor een natuurlijke en automatische 
manier van bewegen. 

De zitting en rugleuning zijn aan elkaar gekop-
peld zodat u wordt uitgenodigd met uw voeten 
te bewegen. 

Bewegen vanuit de voeten zorgt voor een betere 
bloedcirculatie zodat u langer fit, gezond, creatief 
en energiek blijft. Precies wat u nodig heeft 
tijdens een drukke werkdag.

Scan om het Balance  
filmpje te zien
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Ervaar HÅG SoFi

Valt op en past altijd. Wie u ook 
bent, wat u ook nodig heeft -  
bereid u voor op een kleine  
revolutie.
Aantrekkelijk, innemend, inspirerend. De HÅG SoFi 
kan naar eigen wens worden aangepast. Van een 
subtiel, verfijnd en coherent uiterlijk tot expressief en 
gewaagd. Er is een breed aantal modellen, materialen 
en kleuren waar u uit kunt kiezen en mee kunt  
combineren.

casual
Voor als u zich thuis wilt voelen 
op uw werk. De casual HÅG SoFi 
is voor de informele werkruimtes. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
zachte tinten en met subtiele con-
trasten ontstaat een sfeer zonder 
pretentie. Een ongedwongen, 
comfortabele en aangename 
uitstraling.
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formal
HÅG SoFi is opvallend en tijdloos 
door zijn klassieke vorm. In dit 
zakelijke en coherente uiterlijk 
zijn de oppervlakten, kleuren en 
details aan elkaar gelinkt zodat 
ze in de omgeving opgaan of 
juist indruk maken. Altijd met een 
fascinerende look.

edge 
Deze HÅG SoFi maakt een state-
ment. Een modieuze look voor de
kleurrijke werkomgeving, trendy
en   gedurfd. HÅG SoFi  Edge 
–  een stoel die verrast, met  con-
trasterende kleuren om details en 
lijnen tebenadrukken. De stoel 
daagt uit en inspireert dankzij een 
speelse look. 
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Uitnodigende vormen, design  
verstelknop lumbaalsteun, over-

vloedige contactvlakken 

Subtiel en verfijnd uiterlijk. 
Coherentie in materialen 

en kleuren.

Alle  vormen zijn weldoordacht, 
vanuit alle hoeken. Visueel 
evenwicht tussen rugsteun  

en armsteunen.

Zichtbaar, voelbaar en waar-
neembaar – HÅG SoFi is een 
visueel aantrekkelijke ervaring 

van dichtbij.

Voelbare  kwaliteit  dankzij 
zichtbare oppervlakten

BalancedMovementMechanism™ 
van HÅG inBalance™
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Uniek en aantrekkelijk, de HÅG SoFi 
collectie heeft het allemaal. De  
collectie combineert en perfectioneert 
de beste design eigenschappen die zo 
kenmerkend zijn voor HÅG.  
Ervaar HÅG SoFi. 
Met een design dat varieert van ingetogen tot expressief past HAG 
SoFi in iedere werkomgeving. SoFi voegt stijl of gewoon aanwezig-
heid toe, afhankelijk van uw behoeften.

Zittend in een HÅG SoFi zorgen de geprononceerde vormen voor 
een gevoel van privacy en ruimte voor samenwerking. In essentie 
houdt het Balanced Movement Mechanism™ u in beweging en 
reageert het mechanisme op uw kleinste bewegingen. De  
innovatieve HÅG SlideBack™ heeft een comfortabele armlegger. 
Hendels en handgrepen zijn intuïtief geplaatst, eenvoudig te vinden 
en aan te passen.

HÅG SoFi heeft het allemaal en is de ultieme expressie van  
Scandinavisch holistisch design. De beste stoel op het gebied van 
ergonomie, duurzaamheid, kwaliteit en visueel design, in een  
compleet pakket. Bereid u voor op een kleine revolutie.

* De HÅG SlideBack™ multifunctionele armleggers beschikken over een functionele ver-
schuifbare functie. De armleggers bewegen naar achter in een rechte lineaire beweging. 
Gewoon naar achter drukken en laten rusten. Zo kunt u ook zijwaarts zitten. De armleggers 
zijn eenvoudig te veranderen in comfortabele elleboogsteunen.

Intuïtieve aanpassing van zithoogte 
en zitdiepte.

HÅG SoFi heeft het 
allemaal

De HÅG SlideBack™  
multifunctionele 

armleggers met een 
verschuifbare functie.*

Slanke hoofdsteun.

Naar eigen wens aan te passen – 
HÅG SoFi is gemakkelijk te  

individualiseren. 

Luxe metalen hendels 
voor eenvoudige instelling.
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De kwaliteitsnormen van HÅG zijn hoog. De producten worden 
getest conform een aantal internationale kwaliteitsnormen op het 
gebied van functionaliteit, afmetingen, afwerking en duurzaamheid. 
We blinken er telkens in uit. HÅG is vastbesloten om voortrekker te 
zijn van duurzame ontwikkeling.

Elke HÅG stoel wordt ontworpen en geproduceerd conform de vijf 
basisprincipes van duurzaamheid. HÅG SoFi neemt het voortouw in 
de ontwikkeling. In vergelijking met andere bureaustoelen is HÅG 
Sofi op dit moment de meest duurzame collectie bureaustoelen uit 
de hele stoelenbranche! Voorzien van hoogwaardige functionali-
teit en comfort. Onderdelen bestaan voornamelijk uit gerecycled 
en recyclebaar materiaal. Er worden geen schadelijke chemicaliën 
toegepast. En geen lijm. Ons doel is om de beste te blijven op dit 
gebied.

onze Basisprincipes 
van duurzaamheid
1.  Licht in gewicht

2.  Weinig componenten

3.  Goede materialen

4.  Lange levensduur

5.  Cradle to cradle

maateenheden:
I.  Laagst mogelijke ecolo- 

gische voetafdruk

II.  MJ = energieverbruik per 
geproduceerd product 
Geen giftige chemicaliën

III Verminderd gebruik van 
niet-hernieuwbare grond-
stoffen

zowel binnen de kwaliteitsnormen als op het gebied van ecologische impact. 
Zonder op één van beide in te boeten. HÅG SoFi neemt het voortouw in de 
ontwikkeling.

HÅG verricht baanbrekend werk 
op het gebied van duurzaamheid 
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håg sofi neemt het 
voortouw in  
 ontwikkeling
—  Huls van rugsteun van  

gerecycled  PP

—  Gemakkelijk vervangbare 
stoffering, zonder gebruik 
van speciaal gereedschap  

—  Milieuvriendelijke coating – 
zilver, zwart, wit

—  Bovenkant armlegger van 
gerecycled aluminium  
of PA

—  Huls van zitting en 
hoezen van gerecycled PP 
(zwart)

—  Frame armlegger en 
voetster van gerecycled 
aluminium
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Uniek en breed aantrekkelijk. De HÅG SoFi collectie 
kan volledig naar eigen inzicht worden aangepast. 
Al naar gelang uw wensen en behoeften. Van een 
subtiel, verfijnd en coherent uiterlijk tot expressief en 
gewaagd. In HÅG SoFi zorgen klassieke, gearticuleerde 
vormen en trendy vlakken, kleuren en details voor een 
spannende ervaring van dichtbij. En indrukwekkende 
looks. Er is een breed assortiment modellen, mate-
rialen en kleuren waar u uit kunt kiezen en mee kunt 
combineren.

De HÅG SoFi combineert en perfectioneert de beste 
designeigenschappen die zo kenmerkend zijn voor 
HÅG. Het is de ultieme expressie van holistisch  
Scandinavisch design. De beste op het gebied van 
ergonomie, duurzaamheid, kwaliteit en visueel design, 
in een compleet pakket.

Wanneer u in een HÅG SoFi zit, ontstaat een gevoel 
van privacy en ruimte voor samenwerking. In essentie 
reageert het Balanced Movement Mechanism™ op  
uw kleinste bewegingen en houdt het u in balans en 
voortdurende beweging. De innovatieve HÅG Slide-
Back™ heeft een comfortabele armlegger. Hendels 
en handgrepen zijn intuïtief geplaatst, eenvoudig te 
vinden en aan te passen. 

Wie u ook bent, wat u ook nodig heeft — HÅG SoFi 
valt op en past altijd!  

HÅG SoFi — Stand Out. Fit In.

Design: Frost Produkt, Power Design en Scandinavian Business 

Seating Design Team. Patent- and design protected.

Stand out. Fit In.
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Standard collection

HÅG SoFi® collection

HÅG SoFi 7212 Communication  
black frame
Zwart aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Voetster. Hier in de stof Remix 
RMX 183. Medium rugleuning. 

HÅG SoFi 7210** black frame  
Zwart aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 183.
Medium rugleuning. 

HÅG SoFi 7320* silver frame  
Zilver aluminium en grijze plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 123.
Hoge rugleuning. 

HÅG SoFi 7330* silver/black classic 
Zilver aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 163.
Hoge rugleuning. 

HÅG SoFi 7360* white/grey clear Wit 
aluminium en grijze plastic onderdelen.
Hier in de stof Remix RMX 123. Hoge 
rugleuning.  

HÅG SoFi 7350* white/black contrast 
Wit aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 163.
Hoge rugleuning. 

*Ook beschikbaar met een medium rugleuning (72x0)
**Ook beschikbaar met een hoge rugleuning (73x0)

HÅG SoFi 7340* polished exclusive 
Gepolijst aluminium  en zwarte plastic 
onderdelen. Hier in de stof Antigo Soft 
ATG 56100. Hoge rugleuning.

HÅG SoFi 7310* black frame
Zwart aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 183.
Hoge rugleuning. Hoofdsteun optioneel.

De HÅG SoFi Standard collection bestaat uit 6 verschillende combinaties van aluminium en plastic kleuren. Alle modellen 
kunnen gestoffeerd worden in de stoffen uit de HÅG Total Colour collection. Op deze manier kan HÅG SoFi zo aangekleed 
worden dat deze de gewenste uitstraling heeft om op te vallen of juist in de omgeving te passen. De HÅG SoFi Designers 
choice zijn de 9 persoonlijke favorieten van het design team. Uit de talloze mogelijheden, zijn zorgvuldig de kleuren en 
materialen geselecteerd en gecombineerd om HÅG SoFi  van haar beste kant te laten zien, in een Formal, Casuale en Edge 
stijl. 

HÅG SoFi 7310* black frame
Zwart aluminium en zwarte plastic onder-
delen. Hier in de stof Remix RMX 183.
Hoge rugleuning. 
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Stof Kvadrat Hallingdal 130 (lichtgrijs) 
met Kvadrat Remix 123 (lichtgrijs) op de 
achterkant van de rugleuning. Medium 
rugleuning.

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Stof: Kvadrat Remix 823 (lichtgrijs/
blauw) met Kvadrat Polo 913 
(lichtblauw) op rugleuning facet. 
Medium rugleuning.

HÅG SoFi 7360-SPS008*  
Stof: Svensson Markspelle Uno 3418 
(rood). Witte contrast stiksels. Hoge 
rugleuning. 

HÅG SoFi 7310-SPS001*
Stof: Innvik Tex 1661-48 (blauw) met 
zwart op zitting en rugleuning facet. 
Hoge rugleuning.

HÅG SoFi 7360-SPS007* 
Stof: Svensson Markspelle Uno 4380
(blauw) met Uno 5636 (groen) op 
rugleuning facet. Witte contrast 
stiksels. Hoge rugleuning. 

HÅG SoFi 7210-SPS005**
Stof: Väveriet Step 900 (donkergrijs) 
met Wollsdorf Antigo Soft 56100 
(zwart leer) op rugleuning facet. 
Medium rugleuning.

HÅG SoFi 7260-SPS006**
Stof: Kvadrat Hallingdal 407 (geel/
wit) met Kvadrat Hallingdal 457 
(geel) op de achterkant van de 
rugleuning. Medium rugleuning.

HÅG SoFi 7360-SPS009* 
Stof: Svensson Markspelle Uno 4320 
(grijs) met Uno 3418 (rood) op rug-
leuning facet. Rode contrast stiksels. 
Hoge rugleuning.

*Ook beschikbaar met een medium rugleuning (72x0)
**Ook beschikbaar met een hoge rugleuning (73x0)

HÅG SoFi 7320-SPS002* 
Stof: Innvik Tex 1661-06 (lichtgrijs) 
met donkerder grijs op de zitting en 
rugleuning facet. Hoge rugleuning. 



Scandinavian Business Seating is eigenaar van de merken HÅG, RH en RBM 
en is marktleider in Scandinavië als het gaat om het ontwerpen en produceren 
van zitoplossingen voor particuliere en openbare kantooromgevingen. Alle 
medewerkers werken samen vanuit de visie van het bedrijf: “To make the 
world a better place to sit.”

Het hoofdkantoor van Scandinavian Business Seating ligt in Oslo, en de 
productie vindt plaats in Røros (Noorwegen) en Nässjö (Zweden). Daarnaast 
beschikt het bedrijf over verkoopbedrijven in Denemarken, Zweden, Duits-
land, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore.

scandinavian Business seating Benelux 
Guldenweg 17 
4879 NL Etten-Leur 
Nederland

Tel: +31 (0)76 504 25 35 
E-mail: info@hagbenelux.nl 
www.hagbenelux.nl 

www.sbseating.nl


