
HÅG Tribute™



De weelde van luxe 

HÅG Tribute is tot dusver onze meest comfortabele      
 “bureaustoel deluxe”. Royaal gepolsterd en breder, maar 
met een visueel strak design. De stoel is ontworpen met de 
moderne manager in gedachten: de ambitieuze, sociaal-
bewuste, tech-savvy leider die zelf ook graag fit en actief 
blijft. Het is een rijk en prominent meubelstuk dat niet alleen 
is ontworpen om u te ondersteunen, maar ook om u vrij 
te kunnen bewegen. HÅG Tribute maakt het u mogelijk te 
werken in een weelde van luxe. 



Dynamisch en  
avontuurlijk design
De bekende Noorse designer Svein Asbjørnsen is de 
ontwerper die met ons samenwerkte in het HÅG Tribute 
project. Als enthousiaste outdoor en met passie voor de 
natuur heeft Svein een aanzienlijke en succesvolle carrière 
achter de rug, waarbij hij met een groot aantal design iconen 
uit ons portfolio mag worden geassocieerd. 
De doelstelling dit keer was om HÅG te helpen bij het 
creëren van 's werelds meest compromisloze en comfortabele 
executive stoel.  

“Ik ben gefascineerd door hoe wij zitten en welke impact het 

lange zitten op ons heeft. Ik krijg veel inspiratie vanuit de 

natuur om mij heen.” 

— Svein Asbjørnsen/sapDesign®



Ledere HÅG Tribute stoel is gemaakt met absolute precisie 
en alle details zijn met passie voor vakmanschap ontworpen. 
De onderdelen worden samengesteld door onze zeer 
ervaren technici in onze fabriek in Røros, Noorwegen – een 
historische stad met een magische sfeer. HÅG vormt hier al 
sinds 1957 een belangrijk deel van de samenleving en we zijn 
trots op ons enthousiaste team van bevlogen ontwerpers en 
ingenieurs.

Ons toegewijde team 



Een pronkstuk in iedere  
omgeving 

Door het combineren van tijdloos design en hoge kwaliteit, 
is de HÅG Tribute in alle opzichten extreem duurzaam – een 
belangrijke waarde voor HÅG die we altijd zullen promoten. 
De stoel heeft daarnaast alles in zich dat we ooit hebben 
ontdekt over gebalanceerd zitten en initieel en langdurig 
zitcomfort. Als mensen zijn we gemaakt om te bewegen en 
van positie te veranderen; ons lichaam is beslist niet bedoeld 
om zo lang en vaak stil te zitten – noch in ons kantoor, noch in 
de boardroom. Met zijn sterrenstatus  trekt HÅG Tribute de 
aandacht in elke ruimte.  



Alle modellen
HÅG Tribute 9031 HÅG Tribute 9021 HÅG Tribute meeting 9073

(Optioneel 4-star voetster)

HÅG Tribute beschikt over de unieke HÅG in Balance® technologie. Deze 
techniek stimuleert een soepele overgang tussen actieve en ontspannen 
houdingen en zorgt ervoor dat al uw houdingen continu worden ondersteund. 
Zodat u zowel fysiek als mentaal fit en energiek blijft. Daarnaast heeft HÅG 
Tribute een innovatieve hoofdsteun en hoge rugleuning voor de ideale 
support: een feel-good element dat intuïtief reageert wanneer u achterover 
leunt. De multi functionele HÅG TiltDown® armleggers zijn gemakkelijk 
instelbaar en maken het mogelijk om dicht tot uw bureau aan te schuiven.   
Het verstelbare lendekussen is soepel omhoog of omlaag te bewegen 
met een simpele draai aan de design knop zodat u deze volledig kunt 
personaliseren. 

Individueel zitcomfort  

*Optioneel 

Actieve hoge  
rugleuning en 
hoofdsteun*

Gedistingeerde  
S-curve  

rugleuning 

Vernuftig  
geintegreerde  

lendesteun 

HÅG TiltDown™  
armleggers

Comfortabel  
gepolsterde 

zitting en 
rugleuning  

 

Uniek HÅG  
in Balance®  
bewegings- 
mechanisme 

Voetsteunen voor 
voetsupport en 
houdingsvariatie 

Kenmerken en voordelen:



Scandinavian Business Seating Design Center
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Tel: + 31 (0)88 0910900
info-nl@sbseating.com
www.hagbenelux.nl Ph
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