
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-

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. 

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:



Flokk B.V. 
Design Center
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Tel: + 31 (0)88 0910900
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HÅG SoFi® mesh
Onze nieuwste aanwinst in de 
HÅG collectie  



HÅG is het resultaat van onze passie om het bestaande 

opnieuw uit te vinden en te transformeren. Ons hart ligt bij 

“het veranderen van de gevestigde orde en het gewone om te 

zetten in het bijzondere”.  

Al sinds het ontstaan in 1942 heeft HÅG bijgedragen aan veel 

-

koppeld aan een groot aantal vooraanstaande Scandinavische 

ontwerpen  

bijdrage aan de bijzondere HÅG story. Door creatieve samen-

van design en functionaliteit heeft HÅG producten kunnen 

leven makkelijker maken.        

Maakt ons dagelijks leven 
bijzonder   

HÅG SoFi 7500 met zwarte mesh rugleuning 

(MEH001). Bekleding: Note 60999 van Gabriel. 
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Onze roots 
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Introductie van de 
HÅG SoFi® mesh

HÅG SoFi 7500

HÅG SoFi Comm 7202.
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HÅG SoFi mesh 7500 

-

-

Het resultaat van een  
creatieve samenwerking 
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“Onze grootste uitdaging was om een mooi design object 

te creëren, van iets dat in feite een zeer geavanceerde 

machine is. Met HÅG Sofi zijn we er goed in geslaagd om 

alle functionaliteiten en mechanismen compact te hou-

den en te verbergen. Het herhalen van bepaalde vormen 

in alle delen van de stoel heeft geresulteerd in een coher-

ent en harmonieus design.” 

HÅG SoFi 7500 
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HÅG SoFi 7300. HÅG SoFi 7500

“We wilden een echt gebruikersvriendelijke onge-

compliceerde stoel maken die nieuwe manieren 

van werken mogelijk maakt en inspireert. Een 

stoel die bijna iedereen en overal past. ”
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-
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Er zijn heel veel redenen 
waarom een HÅG Sofi stoel 
voor u de beste keuze is 

HÅG SoFi 7500 

Celebrating movement



Innovatieve mesh

Een sterke, gebreide zware 

mesh, door gebruikmaking 

van een innovatieve garen 

constructie, voor meer kracht, 

  .gnilartstiu ne gninuetsredno

Coherent donker of licht 

Coherent donker of licht.

Lende ondersteuning 

Gedetailleerde en comfortabel 

gepolsterde lendesteun die 

zich makkelijk voegt naar uw 

  .maahcil

Een brede collectie stof-

feringen en kleuren 

Vanuit zowel de HÅG Standard 

als Extended collecties voor 

de zitting, lendesteun en 

hoofdsteun. 

Unieke onderdelen  
en voordelen:

HÅG SoFi 7500 met mesh rugleuning 

Bureaustoel

Communication stoel

HÅG SoFi 7500 met zilver 

grijze mesh (MEH002)

rugleuning*

HÅG SoFi 7200 met 

volledig gestoffeerde 

rugleuning*

HÅG SoFi 7502 met zilver 

grijze mesh (MEH002) 

rugleuning

HÅG SoFi 7502 met zwarte 

mesh (MEH001) rugleuning

HÅG SoFi 7202 met 

volledig gestoffeerde 

rugleuning

HÅG SoFi 7302 

Polished Exclusive*

HÅG SoFi 7500 met 

zwarte mesh (MEH001) 

rugleuning*

HÅG SoFi 7300 met 

volledig gestoffeerde 

rugleuning en hoofds-

teun*/**

* Armleggers zijn optioneel 

** Hoofdsteun is optioneel 

Optioneel: Hoofdsteun

Biedt rust en support aan uw 

schouders, nek en hoofd.

HÅG SlideBack™ armrests 

Deze unieke armlegger innovatie 

maakt het mogelijk om nog dichter 

tot uw bureau aan te schuiven, om 

zijwaarts te kunnen zitten en om 

de armleggers als elleboog onder-

steuning te gebruiken.  

HÅG in Balance® 

Het unieke HÅG kantel- 

mechanisme zorgt voor 

een onbewuste manier van 

bewegen en een gezonde 

fysiologie.  

Foot support

Biedt u een comfortabele ma- 

nier van bewegen en maakt 

meer posities van uw voeten 

mogelijk.

Page 16

MEH001: Zwarte mesh 

MEH002: Zilver grijze mesh

Zwart gelakt 

Zilver gelakt 

Wit gelakt 

Gepolijst 

Zwart 

Zilver grijs

Mesh:

Aluminium kleuren:

Kunststof onderdelen

Eindeloze  
mogelijkheden 

Er zijn bijna eindeloze mogelijkheden 

om de stoelen precies zo samen te 

stellen als u ze hebben wilt. We bieden 

u een grote collectie aan stoffen, ma-

terialen en kleuren, zodat uw keuze er 

gegarandeerd bij zit. Geen reden meer 

voor compromissen. Kies gewoon waar 

u van houdt of wat bij u past.  



 HÅG SoFi 7300 volledig gestoffeerd 
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Photo: Jonas Lindström en Per Gunnarsson 

Styling: Cecilia Magnusdotter 

Met dank aan: Kontorrama, Choice Hotel en Aarsland.no 

Flokk B.V.

Blaak 28

3011 TA Rotterdam

Tel: + 31 (0)88 0910900

Optioneel: Hoofdsteun

Biedt rust en support aan uw 

schouders, nek en hoofd.

HÅG SlideBack™ armrests 

Deze unieke armlegger innovatie 

maakt het mogelijk om nog dichter 

tot uw bureau aan te schuiven, om 

zijwaarts te kunnen zitten en om 

de armleggers als elleboog onder-

steuning te gebruiken.  

HÅG in Balance® 

Het unieke HÅG kantel- 

mechanisme zorgt voor 

een onbewuste manier van 

bewegen en een gezonde 

fysiologie.  

Foot support

Biedt u een comfortabele ma- 

nier van bewegen en maakt 

meer posities van uw voeten 

mogelijk.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.project-inrichting.nl



HÅG Futu® collectie



HÅG Futu 1100 mesh 

Stoffering: FutuKnit mesh Night MEH099

Organisaties zijn tegenwoordig meer ‘agile’ 
dan ooit. Kantooromgevingen ontwikkelen 
zich voortdurend. Aanpassingsvermogen is 
essentieel om concurrerend te blijven. HÅG Futu 
is een kwalitatief hoogwaardige bureaustoel die 
u helpt om dynamisch en gefocust te blijven. 
Deze gestroomlijnde stoel past naadloos 
in iedere werkomgeving. De zachte looks 
verbergen een zeer vernuftig technisch ontwerp. 

Past in iedere 
omgeving   



HÅG Futu is voorzien van de unieke HÅG in Balance® technologie, 
die ervoor zorgt dat u altijd in balans zit. Zittend in balans beweegt u 
onbewust en op een natuurlijke manier net zo gemakkelijk naar voren 
als naar achteren. Uw voeten bewegen als vanzelf en zorgen voor een 

energiek te blijven. 

Houd je in balans

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Stoffering: 
FutuKnit mesh Frost MEH100 
FutuKnit solid Frost FTU100 



Elke HÅG Futu is met precisie ontworpen, met 
grote zorg en vakmanschap vervaardigd en 
geassembleerd door één van de vele bekwame 
technici in onze fabriek in Røros, Noorwegen. 
Deze historische stad is sinds 1957 de thuisbasis 
van HÅG. In de loop der jaren zijn we een 
belangrijk onderdeel van de gemeenschap 
geworden. Wij zijn trots op ons toegewijde 
team van ontwerpers, ingenieurs en andere 
gewaardeerde collega's.

Duurzame kwaliteit

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Stoffering: 
FutuKnit mesh Aubergine MEH103 
FutuKnit solid Aubergine FTU103 



We hebben een goed gedocumenteerde staat van dienst als het 
gaat om het verlagen van ons energieverbruik, het minimaliseren 
van onze afvalstroom en het produceren van producten van 
gerecyclede materialen, die op hun beurt ook weer kunnen 
worden hergebruikt. 

geeft aan dat de stoel geen schadelijke gassen afgeeft aan het 

Declaration) bevestigt HÅG Futu bovendien een zeer lage CO2-
uitstoot. HÅG Futu won de prestigieuze Red Dot Design Award 
voor het beste product design en de 'Green Good Design Award 
for sustainability'. 

Milieupioniers

HÅG Futu 1100 mesh 

Stoffering: FutuKnit mesh Forest MEH104 



Straw
FutuKnit mesh Straw – MEH105
FutuKnit solid Straw – FTU105

Frost
FutuKnit mesh Frost – MEH100
FutuKnit solid Frost – FTU100

Stone
FutuKnit mesh Stone – MEH101
FutuKnit solid Stone – FTU101

Dusk
FutuKnit mesh Dusk – MEH102
FutuKnit solid Dusk – FTU102

Aubergine
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

Night
FutuKnit mesh Night – MEH099
FutuKnit solid Night – FTU099

Forest
FutuKnit mesh Forest – MEH104
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1100 mesh 
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Frost – FTU100

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1200 solid 
FutuKnit solid  Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Stone – MEH101 

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Stone – FTU101 

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100* mesh  
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Unieke onderdelen en 
voordelen 

HÅG Futu 1100 met een FutuKnit mesh rugleuning. HÅG Futu 1200 met een FutuKnit solid rugleuning.

Lendesteun
Nauwkeurige comfortabele 
lendesteun die zich gemakkelijk 
aanpast aan uw lichaam  

model). 

7x zo aantrekkelijk
Kies één van de zeven 
bijpassende stoffen en mesh 

de rugleuning) en FutuKnit solid 

HÅG Futu armleggers 
De standaard armleggers kunnen 
zowel in hoogte als in breedte 
worden aangepast. De 3D armleg-

verstelbaar en roteerbaar.

FutuKnit ™ mesh  
rugleuning 
Onze sterke mesh is technisch zo 
ontwikkeld dat de elasticiteit en 
stevigheid ook bij intensief gebruik 
blijven behouden. 

FutuKnit™ solid
De FutuKnit™ solid stof zorgt voor 
aangename warmte en comfort. 

HÅG in Balance® 
Het unieke HÅG kantelmechanisme 
zorgt ervoor dat u continu in 
beweging blijft terwijl u zit. 

Voetsteunen
De voetsteunen nodigen u uit 
om regelmatig de positie van uw 
voeten te veranderen. 

Collectie

Armleggers zijn optioneel verkrijgbaar
* Lendesteun optioneel 
** Voetster met 5 tenen optioneel verkrijgbaar 



Geavanceerde stoffen
FutuKnit™ is een unieke stof die speciaal is ontwikkeld voor de HÅG Futu. Hoewel 

daarmee voor optimale ondersteuning. Zowel de normale stof als de mesh stof 
zijn verkrijgbaar in zeven aansprekende kleuren en kunnen gemakkelijk worden 
gecombineerd. Elke kleur is geïnspireerd door de natuur en alle stoffen hebben een 
garantie van 10 jaar.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.project-inrichting.nl
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Celebrating movement
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Een design icoon en nog  
altijd trendsettend.
Maar weinig ontwerpen doorstaan de tand des 
tijds net zo goed als de HÅG Capisco. Al dertig 
jaar in productie en nog nooit zo populair als nu. 

HÅG Capisco onderscheidt zich door haar elegante vormen en slimme  

functionaliteit en geeft daardoor karakter aan iedere ruimte en werkplek.

Met het talent zich voor iedere gelegenheid te kleden overstijgt  

HÅG Capisco de traditionele kantoor en vergaderruimte.



54

De ontwerper:  
Peter Opsvik
Toen Peter Opsvik de HÅG  
Capisco ontwierp, liet hij de  
stereotiepe opvattingen over 
zitten voor wat het was, door 
met nieuwe, onconventionele 
zitoplossingen voor de dag te 
komen. 

In de jaren '70 probeerden talrijke ergonomen de juiste 

het ontwerpen van producten die tot afwisseling van veel 

verschillende zithoudingen inspireren, allemaal in dezelfde 
® zijn 

een paar van zijn meest succesvolle ontwerpen. 

zich gestaag ontwikkeld tot één van de meest populaire 

werkstoelen van Europa! 



76



Hoog en laag zitten

Geen enkele andere werkstoel past zich 
zo goed aan alle verschillende werkblad-
hoogtes aan als HÅG Capisco.  
Door de eenvoudige verstelbaarheid van 
HÅG Capisco en HÅG Capisco Puls kunt 
u gemakkelijk tussen hoge en lage  
werkplekken variëren. 

 

het afwisselend zitten en staan. Je behoudt de focus op het  

werk en voelt niet de vermoeidheid die vaak met staand  

werken gepaard gaat.
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De unieke zadelzitting van zowel HÅG Capisco 
als HÅG Capisco Puls stimuleert de juiste  
lichaamsbalans en zorgt voor ontspannen zit-
houdingen. 

In deze positie wordt de natuurlijke S-curve 
van de wervelkolom behouden en ontstaat een 
open heup hoek. Onze spieren zijn in balans en 
ontspannen zich zodat bovenmatige druk op 
ons lichaam, zoals het geval is bij conventionele 
zithoudingen, wordt voorkomen. 

Altijd in balans 
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Geef de dag meer flow  
en energie!

De bewegingsvrijheid en maximale lichaam-
scontrole in zowel de HÅG Capisco als de HÅG 
Capisco Puls stimuleren beweging van ons hele 
lichaam, inclusief onze benen en voeten.  
Beweging van onze benen zorgt voor een  
betere bloedcirculatie en zuurstofopname zo-
dat we ook tijdens een lange dag op kantoor 
ons energiek, gezond en fit blijven voelen.
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Celebrate movement!

Het leven stimuleert ons om op natuurlijke manier te 
bewegen. Geïnspireerd door de dynamische houding 
van de ruiter op een paard werden zowel HÅG Capisco 
en de HÅG Capisco Puls ontworpen voor meer  
bewegingsvrijheid bij het zitten. 

Gebaseerd op de overtuiging dat geen enkele zithouding ideaal is voor een langere tijd,  

 

Zo vieren wij beweging.
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HÅG Capisco

Het HÅG Capisco concept is onderverdeeld in 
twee productfamilies die veel eigenschappen en 
voordelen met elkaar gemeen hebben te weten 
HÅG Capisco en HÅG Capisco Puls. Perfect voor 
zowel individuele als flexibele multi-user om-
gevingen.

Twee stoelen –
Veel gezamenlijke eigenschappen.
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

FUNCTIONALITEITEN

VERSTELBARE ZITHOOGTE
De stoel kan worden ingesteld van een lage 
zitpositie tot een zit-sta positie.

VOETENSTEUN
Stimuleert beweging en variatie van 
onze voeten en zorgt voor een plezierige 
ondersteuning. Voetster verkrijgbaar in 
zwart kunststof en in zwart, wit, zilvergrijs of 
gepolijst aluminium.

DE ZADELZITTING
De unieke vorm van de zitting stimuleert 
beweging en nieuwe zithoudingen.

HOOFDSTEUN (OPTIONEEL)*
De hoofdsteun biedt ontspanning en 
ondersteuning aan schouders, nek en 
hoofd. De opening tussen de stoel en de 
hoofdsteun biedt meer bewegingsvrijheid.

HÅG STEPUP® (OPTIONEEL)
Biedt twee extra niveaus voor het plaatsen 
van de voeten.

HÅG VOETENRING (OPTIONEEL)
Extra niveau voor rust en steun van de 
voeten.

VERSTELMOGELIJKHEDEN
• Hoofdsteun*
• Zithoogte
• Zitdiepte
• Hoogte rugleuning
• Achterwaartse kantelweerstand 
• Fixeerhendel kantelmechanisme

* Uitsluitend voor HÅG Capisco

De originele HÅG Capisco is ideaal voor 
mensen die urenlang zitten en graag het 
comfort hebben van een volledig  
gestoffeerde stoel. 

De HÅG Capisco Puls is met het gedurfde design van zitting 
en rugleuning een hoogwaardig alternatief voor werkplekken 

waar je korter zit, zoals vergaderplekken, flexibele  
werkplekken, thuiswerkplekken en projectruimtes. 

MILIEU

Zowel HÅG Capisco als HÅG Capisco Puls waren 
trendsetters op het gebied van eco-design. Het 
aantal onderdelen en materiaalsoorten werden tot 
een absoluut minimum gereduceerd. De stoelen zijn 
ontworpen voor een eenvoudige demontage, zodat 
de verschillende materialen van elkaar kunnen worden 
gescheiden en kunnen worden ge-recycled.

Het kwaliteits- en milieumanagement systeem van 
Scandinavian Business Seating is gecertificeerd door 
DNV-GL volgens ISO 9001 en ISO 14001.

HÅG Capisco was de eerste stoel in de wereld die in 
2010 volgens het Nordic Swan Ecolabel kon worden 
gecertificeerd.  
Het grootste gedeelte van de stoel bestaat uit ge-
recyceld materiaal. In 2015 ontving HÅG Capisco de 
EPRO-prijs voor het “Beste gerecycled plastic product” 
in Europa.

PRODUCT CERTIFICATEN

Nordic Ecolabel Swan* – wordt alleen toegekend 
aan producten die voldoen aan de strengste milieu-, 
kwaliteits- en gezondheidseisen.

Environmental product declaration (EPD) – Milieu 
paspoort van de stoel voorzien van de life cycle 
analysis, gebaseerd op ISO 14025, waarin de CO2 
uitstoot van het product wordt vermeld.

GREENGUARD – garandeert dat de stoel aan de 
strengste chemische emissiewaarden voldoet en geen 
gezondheidsrisico´s voor het binnenklimaat oplevert. 

Möbelfakta – Zweeds scertificaat gebaseerd op 
drie gebieden van vereisten: kwaliteit, milieu en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

* Uitsluitend voor HÅG Capisco

Zeegroen

KUNSTSTOF KLEUREN (UITSLUITEND VOOR HÅG 
CAPISCO PULS)

Wit

Klei

Zwart

Roze

Lichtgrijs Rood
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Internationale 
referenties

Maersk Drilling, Denemarken

Media Evolution City, Zweden

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), VK

Henning Larsen Architects, Denemarken

Okidoki, Zweden

Oxford Kids, China

Amadeus, Duitsland
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H Advertising, Frankrijk

T-Mobile, Nederland

Bestseller, Denemarken

Soil Center, Denemarken

Bergen University College, Noorwegen

Make Architects, VK

Internationale 
referenties
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HÅG H05®

Anders denken en snel handelen. HÅG H05 is uw 
stoel. De instelling is van een geniale eenvoud. Met 
slechts één hendel en één draaiknop kunt u op een-
voudige wijze uw zithouding aanpassen. Een simpel 
en slim ontwerp, uitgerust met HÅG’s Balanced  
MovementMechanism™. Volledige bewegingsvrijheid 
op het werk is nog nooit zo eenvoudig geweest.  
 
Completeer uw werkplek met HÅG H05 Communi-
cation, een bezoekersstoel die is afgestemd op uw 
kantoorstoel.  

Deze collectie biedt u een persoonlijke en actieve 
zitoplossing voor elke kantooromgeving. 

 
Design: Peter Opsvik. 

Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Zo simpel. Zo slim.
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Een onderscheidend en slim 
design, uitgerust met  het unieke 
BalancedMovementMechanism™ 
van HÅG.
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HÅG SwingBack™ armleggers

 4-IN-1 DRAAIKNOP
Zitdiepte, rughoogte, schommel- 
mechanisme en kantelpunt.

VOETENSTEUN
Waardoor u op comfortabele 
wijze de positie van uw voeten 
kunt variëren.

HOOFDSTEUN (OPTIONEEL) 
De hoofdsteun biedt ontspan-
ning en ondersteuning voor 
schouders, nek en hoofd. De 
opening tussen de stoelrug 
en de hoofd steun biedt meer 
bewegingsvrijheid. 

HÅG SWINGBACK™ ARM-
LEGGERS (OPTIONEEL) 
Waarmee u de armleggers naar 
achteren weg kunt draaien, 
zodat u dichter aan uw bureau 
kunt aanschuiven. Bovendien 
kunt u ook zijwaarts zitten.  
 
INSTELMOGELIJKHEDEN 
• Hoofdsteun 
• Zithoogte 
• 4-In-1 draaiknop 
• HÅG SwingBack™ arm- 
 leggers 
• Kantelvergrendeling

HÅG H05 5600 hoofdsteun (optioneel)
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Fysieke maatvoering van HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Zithoogte 150 mm [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Zithoogte 200 mm [1]  465-645  465-645  465-645  

Zithoogte 265 mm lift [1]  550-785  550-785   550-785

Hoogte rugsteun [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Hoogte voorste steunpunt 
lendensteun [3]  150-230  150-230  150-230 

Hoogte voorste steunpunt  
hoofdsteun (optioneel) [4]  845-590  845-590  845-590

Zitdiepte [5]  385-480  385-480  385-480

Hoogte armleggers [6]  200-280  200-280  200-280 

Zittingbreedte [7]  485  485  485 

Maximum stoelbreedte [8]  600-700  600-700  600-700 

Diameter voetster [9]  700  700  700

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

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Schommelbereik is 11° voorwaarts en 15° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 3º achterwaarts. 
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
A Middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand. 
S Voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling. 
* In overeenstemming met EN 1335 Class A. 
De collectie is getest en goedgekeurd volgens de British Standard  (BS 5459-2). 

AWARDS

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
* Afmetingen zonder armleggers. 
** Armleggers zijn optioneel. 
 

Fysieke maatvoering van HÅG H05 Communication  5370** 5470**

Zithoogte [1]   445  445

Rughoogte [2]   460 460 

Zitdiepte [4]   415 415 

Zittingbreedte [5]   445  445

Stoelbreedte [6]   570 470*  570 470*

Armleggers [7]   235 235

Gewicht   7.2 kg  7.2 kg

Schommelbereik: 
Neutraal  -4º -4º 
Voorwaarts  9º 9º 
Achterwaarts  13º 13º

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl
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HÅG H04®

Het is geen toeval dat HÅG H04 de favoriet is van vele 
interieurarchitecten. Door het pure en tijdloze design is 
HÅG H04 ideaal voor elke kantooromgeving. Door de 
nauwkeurige instelmogelijkheden kunt u alle functies 
onafhankelijk van elkaar instellen en de stoel aan al 
uw behoeften aanpassen. Uw welzijn wordt bevorderd 
door het ergonomisch gereguleerde bewegingsme-
chanisme en de zachte, maar tevens ondersteunende 
kussens in zowel zitting als rug. HÅG H04 is beschik-
baar als bureaustoel met bijpassende bezoekersstoel.

Design: Peter Opsvik. 

Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Tijdloos en comfortabel.
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Door het pure en tijdloze design 
is HÅG H04 ideaal voor elke 
kantooromgeving. 
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BREDE VERSIE
HÅG H04 4650 is 4 cm breder 
dan de standaard modellen, 
met een diepere zitting die 
extra comfort biedt.

HOOFDSTEUN (OPTIONEEL)
De hoofdsteun biedt 
ontspanning en ondersteuning 
voor schouders, nek en 
hoofd. De opening tussen de 
rugleuning en de hoofdsteun 
biedt meer bewegingsvrijheid.

VERSTELBARE ARMLEGGERS 
Standaard bij modellen met 
medium- en hoge rugleuning, 
in hoogte en breedte 
verstelbaar.

VOETENSTEUN 
Waardoor u op comfortabele 
wijze de positie van uw voeten 
kunt variëren.

INSTELMOGELIJKHEDEN 
• Zithoogte 
• Rughoogte 
• Zitdiepte 
• Achterwaartse    
 kantelweerstand 
• Voorwaartse    
 kantelweerstand 
• Fixeerknop 
• Hoofdsteun (optioneel) 
• Armleggers

HÅG H04 4600 hoofdsteun (optioneel)



57

Fysieke maatvoering van HÅG H04  4100  4200  4400  4600  4650

Zithoogte 150 mm lift [1]  385-525*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Zithoogte 200 mm lift [1]  460-640  465-645  465-645  465-645  465-645

Zithoogte 265 mm lift [1]  550-785  555-790  555-790  555-790  555-790

Hoogte rugsteun [2]  470  470  510  590  590

Hoogte voorste steunpunt 
lendensteun [3]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Hoogte voorste steunpunt 
hoofdsteun (optioneel) [4]  485 - 695 485 - 695 485 - 695 485 - 695 485 - 695

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

Hoogte armleggers [6]  205-300  205-300  205-300  205-300  205-300

Zittingbreedte [7]  465  470  470  470  510

Maximum stoelbreedte [8]  580-680  580-680  580-680  580-680  580-680

Diameter voetster [9]  700  700  700  700  700

Gewicht  13.0 kg  13.0 kg  15.5 kg  16.0 kg  16.0 kg

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Schommelbereik is 15° voorwaarts en 15° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 5° achterwaarts. 
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
A Middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand. 
S Voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling. 
* In overeenstemming met EN 1335 Class A 
De collectie is getest en goedgekeurd volgens de British Standard  (BS 5459-2). 

AWARDS

Fysieke maatvoering van HÅG H04 Communication  4470** / 4472**

Zithoogte [1]   445 / 375-515

Rughoogte [2]   510  / 510

Diameter voetster [3]   -  / 700

Zitdiepte [4]   425 

Zittingbreedte [5]   450 

Stoelbreedte [6]   600 480* 

Armleggers [7]   210 

Gewicht   10.0 kg  / 9.0 kg

Schommelbereik: 
Neutraal  -5º 
Voorwaarts  9º 
Achterwaarts  13º

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
* Afmetingen zonder armleggers. 
** Armleggers zijn optioneel.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl
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HÅG H03®

HÅG H03 is een veelzijdige stoel die voor iedereen 
geschikt is. Door de strakke, harmonieuze lijnen is hij 
geknipt voor nagenoeg alle kantoorlandschappen. 
Hij bestaat uit weinig onderdelen en is grotendeels 
gemaakt van gerecycled plastic, wat hem tot een 
uitzonderlijk milieuvriendelijke zitoplossing maakt. 

Het mechanisme, dat is gebaseerd op een ingenieus 
schommelstoelprincipe, houdt uw lichaam in bewe-
ging. Met een eenvoudige handgreep kunt u in één 
handomdraai meerdere functies tegelijk verstellen.  
 

Geen wonder dat deze flexibele en gebruiksvriendelijke 
collectie veel wordt gebruikt door onderwijsinstellingen. 

 
Design: Søren Yran.  

Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Van hem, haar, u en ons.
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Het mechanisme, dat is 
gebaseerd op een ingenieus 
schommelstoelprincipe, houdt 
uw lichaam in beweging.
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HÅG H03 330

 
UNIEKE INSTELHANDGREEP
Hiermee verstelt u gelijktijdig 
de zitdiepte, rughoogte, kantel- 
punt, schommelweerstand 
en de armleggers, waardoor 
de stoel zeer eenvoudig door 
meerdere personen gebruikt 
kan worden.

EXTRA KANTELWEERSTAND 
KNOP
Waarmee u de kantelweerstand 
van uw stoel verder kunt verfijnen 
(verkrijgbaar bij HÅG H03 340 
en 350).

VOETENSTEUN
Waardoor u op aangename 
wijze de positie van uw voeten 
kunt variëren.

INSTELMOGELIJKHEDEN 
• Zithoogte 
• Zitdiepte 
• Rughoogte 
• Armleggers (optionele extra) 
• Extra kantelweerstand   
 (beschikbaar voor HÅG H03  
 340 en 350).
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Fysieke maatvoering van HÅG H03  330  340  350

Zithoogte 150 mm lift [1]  390-530*  390-530*  390-530*

Zithoogte 200 mm lift [1]  520-700  520-700  520-700

Zithoogte 265 mm lift [1]  550-785  550-785  550-785

Hoogte rugsteun [2]  300  410  430

Hoogte voorste steunpunt lendensteun [3]  165-245  165-245  165-245

Zitdiepte [5]  390-490  390-490  390-490

Hoogte armleggers [6]  165-285  165-285  165-285

Zittingbreedte [7]  510  510  465

Maximum stoelbreedte [8]  530  580  580

Diameter voetster [9]  685  685  685

Gewicht  12.0 kg  12.0 kg  13.0 kg

Fysieke maatvoering in mm. Zithoogte, gemeten met een belasting van 64 kg.  
Wanneer een stoel in te stellen is, zijn de minimum en maximum maten vermeld.  
Schommelbereik is 10°voorwaarts en 14° achterwaarts vanuit een neutrale positie van 3° achterwaarts. 
Wij maken u erop attent dat de maten niet absoluut zijn. Er kunnen per stoel kleine afwijkingen optreden. 
A Middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand. 
S Voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling. 
* In overeenstemming met EN 1335 Class A 
De collectie is getest en goedgekeurd volgens de British Standard  (BS 5459-2). 

AWARDS
Witteveen Projectinrichting 
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