
HÅG Sideways™

New sides. New ways.
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Nieuwe ideeën + nieuwe tijden = HÅG Sideways

bewegingsvrijheid

communicatie

verantwoordelijkheid
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Nieuwe manieren. 
Nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe vergadertrends hebben geleid tot de ont- 
wikkeling van een compleet nieuwe stoel: HÅG Sideways. 
Vergaderingen worden informeler, opener en interactiever 
en dit moet ook in de stoel tot uiting komen. 
HÅG Sideways vormt een inspirerende stap voorwaarts 
op het gebied van Scandinavisch design, zowel visueel als 
qua gebruiksvriendelijkheid. Onze natuurlijke behoefte 
aan beweging en variatie vormt het uitgangspunt voor 
het design, waarbij de volgende zithouding telkens de 
beste is.
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Instelling en werkhouding – 
onlosmakelijk verbonden

HÅG Sideways is gemaakt voor een zijwaartse zithouding, 
een nieuwe en slimme manier van zitten. Vergaderruimtes 
worden op steeds meer manieren gebruikt en dit vormt 
de grondslag voor het ontwerp van HÅG Sideways.

De stoel weerspiegelt de wil om te veranderen - 
fysiek, mentaal en communicatief. Een afgewend gezicht 
nodigt niet uit tot een gesprek. Ga zijwaarts zitten - 
voor een opener, prettiger en vlotter gesprek!
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De vergaderruimte: 
de tweede eerste indruk.

De receptie is natuurlijk belangrijk voor de eerste indruk 
van uw bedrijf. De volgende ruimte die de klant betreedt 
is de vergaderruimte. 

HÅG Sideways is een onconventionele stoel, die  
wellicht de opvattingen die sommigen van een stoel 
hebben op de proef stelt. Een gewaagde keuze – maar 
ook een doordachte keuze! De stoel is gemaakt van 
milieuvriendelijke materialen. Hij biedt veel zitcomfort 
en nodigt uit tot beweging, terwijl hij tegelijkertijd een 
stoere, robuuste en eerlijke uitstraling heeft.

Ontworpen met liefde voor alle details.
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Ga zitten. 
Bekijk de zaak van meerdere kanten.

Onderzoek toont aan dat wij steeds langer vergaderen 
en steeds vaker op pad zijn. Wij komen bijeen om ideeën 
te delen, te presenteren, te plannen en te evalueren. In 
dergelijke situaties moet uw hoofd niet in één positie 
vergrendeld zijn. En uw lichaam evenmin.
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HÅG Sideways nodigt mensen uit om op nieuwe,  
opener en vooral milieuvriendelijkere manieren samen 
te werken. Vandaar de slogan: 100% verantwoorde- 
lijkheid en 360° communicatie. 
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communicatie

360° Communicatie

Onze nieuwe, dynamische vergadercultuur vergt veel 
meer van een stoel. Er wordt kris kras door de ruimte 
gecommuniceerd en met een laptop op schoot, een 
beeldscherm voor u en een presentatie vanaf de zijkant, 
moet u uw aandacht voortdurend verdelen. 

Vanuit dit idee is een geheel nieuwe vergaderstoel 
ontstaan. 

HÅG Sideways is vooral ontwikkeld met het oog op 
een actieve en open communicatie. Een nieuwe manier 
van zitten, een nieuwe manier van vergaderen. 

180° Bewegingsvrijheid

HÅG Sideways nodigt uit tot beweging en gevarieerde 
zithoudingen. Achter iedere stoel schuilt een eenvoudige 
filosofie: de beweging die wordt opgewekt door de 
stoel waarop u zit, verbetert de bloedsomloop in uw 
lichaam, waardoor u fitter en alerter blijft.

U hebt binnen de kortste keren een bewegings- 
ruimte van 180° en dat bevordert de interactiviteit, de 
communicatie en de concentratie. Je zou het gerust een 
keerpunt kunnen noemen.

bewegingsvrijheid
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180° Armleggers

De geïntegreerde armlegger loopt door achter de  
rugleuning en biedt goede steun bij een zijwaartse zit-
houding, terwijl u bovendien lekker achterover geleund 
kunt zitten met ondersteuning van beide ellebogen.

U zit altijd comfortabel, hoe u zich ook wendt of keert 
in deze stoel!

180° Zitting

De grote, comfortabele zitting is niet beperkt tot één 
vaste zitrichting.

De zitting is zodanig ontworpen dat u er in meerdere 
richtingen ontspannen op kunt zitten, met rondom een 
zachte overgang tussen de zitting en de rand. De brede 
zitting biedt optimaal zitcomfort en dankzij de positie 
van de stoelpoten neemt de stoel niet meer ruimte in 
dan andere stapelbare vergaderstoelen.

HÅG Sideways – 
een stoel en een zitting met 180° bewegingsvrijheid.

zittingarmleggers
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100% Verantwoordelijkheid

Tegenwoordig is het een must om oog te hebben 
voor het milieu. 

Ons doel is om zo weinig mogelijk energie te  
gebruiken bij de productie van al onze stoelen en dat 
geldt ook voor HÅG Sideways. Ongeveer 71% van het 
model 9742 en 52% van het model 9730 is gemaakt 
van gerecyclede materialen en maar liefst 98% van de 
stoel kan worden hergebruikt. 

HÅG Sideways bevat geen materialen of componenten 
die schadelijke gassen afgeven of allergische reacties 
opwekken - noch tijdens de productie noch tijdens 
het gebruik. 

Net als de andere producten van HÅG verkrijgt ook 
HÅG Sideways het Greenguard-certificaat, ter beves-
tiging van het bovenstaande.

Het milieumanagement van HÅG is gecertificeerd vol-
gens ISO 14001 en aan HÅG Sideways zal in de loop van 
2008 ook de milieudeclaratie ISO 14025-EPD worden 
toegekend. Milieudeclaraties zijn een handig hulp-
middel om de milieu-effecten van producten te  
documenteren. Hierin staat vermeld welke natuurlijke 
grondstoffen en overige materialen zijn gebruikt bij het 
maken van de stoel, en hoeveel energie is gebruikt 
tijdens het productieproces. 

verantwoordelijkheid
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Sand

SGR065Softgrid

Ochre

SGR084Softgrid

Olive

SGR023Softgrid

Black

SGR099Softgrid

100% Eenheid

HÅG Sideways is voorzien van SoftgridTM bekleding in 
vier kleuren die speciaal is ontwikkeld voor de modellen 
9730 en 9732. De kleuren zijn geïnspireerd door de 
Scandinavische natuur en het patroon weerspiegelt de 
rugleuning van de stoel. De illusie van licht dat door de 
rugleuning schijnt en een schaduw werpt op de zitting 
zorgt voor een afgerond geheel. 

De kunststof rugleuning van deze stoelen is verkrijgbaar 
in dezelfde vier kleuren als de SoftgridTM bekleding en 
schept een visuele eenheid. 

HÅG Total Colour Standard bekleding is verkrijgbaar 
voor alle HÅG Sideways modellen. Er kan verschil zijn 
tussen de foto’s en de feitelijke bekledingsstoffen. 
Als u wilt zien hoe de kleuren er in het echt uitzien, 
vraag dan uw HÅG dealer om kleurstalen.

eenheid
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HÅG Sideways 9742

HÅG Sideways 9730 (Black)

HÅG Sideways 9730 (Olive)

HÅG Sideways 9730 (Ochre)

HÅG Sideways 9732

HÅG Sideways 9730 (Sand)

HÅG Sideways 9740

63

2 7

1
5

4

445 475 

380 380

460 460

500 500

530 7851) 530 

570 7851) 

235 235 

10,5 kg 11 kg 

 -3º  -2º  

 11º  10º  

 14º  13º  

97x2 97x0 

keuze

FUNCTIES

•  GEBALANCEERD KANTELEN: 

 Geeft beweging en variatie
•  MEMO-MECHANISME 

 (apart te bestellen voor modellen met kruisvoet  
 – 9732 & 9742:) De zitting draait terug naar de  
 oorspronkelijke positie zodra u opstaat van de  
 stoel. Op die manier bent u verzekerd van een  
 opgeruimde omgeving die gezien mag worden. 
•  STAPELBAAR: 

De modellen met gewone poten (9730 & 9740) 
kunnen gestapeld worden. 

1) Maximale diagonaal voetster.
De maten en gewichten zijn gebaseerd op het proto-
type. Wij maken u er op attent dat afwijkende maten 
kunnen voorkomen in de stoelen die in de fabriek 
geproduceerd worden.  

Ontwerp: Formel en HÅG      
Patent en ontwerp beschermd

FYSIEKE MATEN VAN 
DE HÅG SIDEWAYS

ZITHOOGTE MM [1]

RUGHOOGTE MM [2]

ZITDIEPTE MM [4]

ZITTINGBREEDTE MM [5]

STOELBREEDTE MM [6]

DIAMETER VOETSTER MM [3]

ARMLEGGERS MM [7]

GEWICHT STOEL IN KG

SCHOMMELBEREIK:

Neutraal

Voorwaarts

Achterwaarts
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HÅG BV Benelux

Jacobus Lipsweg 118 – NL-3316 BP | Postbus 278 – NL-3300 AG | Dordrecht | Nederland
Tel: +31 (0)78 653 53 53 – +32 (0)3 22 62 365 | Fax: +31 (0)78 653 53 55 – +32 (0)2 64 64 459
E-mail info@hagbenelux.nl | www.hagbenelux.nl | www.hagbenelux.be

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


