HÅG SoFi® mesh
Onze nieuwste aanwinst in de
HÅG collectie
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Maakt ons dagelijks leven
bijzonder
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.

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
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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 houden en te verbergen. Het herhalen van bepaalde vormen
in alle delen van de stoel heeft geresulteerd in een coherent en harmonieus design.”
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“We wilden een echt gebruikersvriendelijke ongecompliceerde stoel maken die nieuwe manieren
van werken mogelijk maakt en inspireert. Een
stoel die bijna iedereen en overal past. ”
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Er zijn heel veel redenen
waarom een HÅG Soﬁ stoel
voor u de beste keuze is
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Celebrating movement
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Bureaustoel

Eindeloze
mogelijkheden

Unieke onderdelen
en voordelen:

Er zijn bijna eindeloze mogelijkheden
om de stoelen precies zo samen te
stellen als u ze hebben wilt. We bieden

HÅG SoFi 7500 met zilver

HÅG SoFi 7500 met

u een grote collectie aan stoffen, ma-

grijze mesh (MEH002)

zwarte mesh (MEH001)

terialen en kleuren, zodat uw keuze er

rugleuning*

rugleuning*

gegarandeerd bij zit. Geen reden meer
voor compromissen. Kies gewoon waar
u van houdt of wat bij u past.
Innovatieve mesh

Optioneel: Hoofdsteun

Een sterke, gebreide zware

Biedt rust en support aan uw

mesh, door gebruikmaking

schouders, nek en hoofd.

van een innovatieve garen
constructie, voor meer kracht,
o n d e r s t e u ni n g e n u i t s t r ali n g.
HÅG SoFi 7200 met

HÅG SoFi 7300 met

volledig gestoffeerde

volledig gestoffeerde

rugleuning*

rugleuning en hoofdsteun*/**

Mesh:

Lende ondersteuning
Gedetailleerde en comfortabel

Communication stoel

gepolsterde lendesteun die
MEH001: Zwarte mesh

zich makkelijk voegt naar uw

HÅG SlideBack™ armrests

l i c h a a m.

Deze unieke armlegger innovatie
maakt het mogelijk om nog dichter
tot uw bureau aan te schuiven, om

MEH002: Zilver grijze mesh

Coherent donker of licht
Coherent donker of licht.

zijwaarts te kunnen zitten en om
de armleggers als elleboog ondersteuning te gebruiken.

HÅG in Balance®
Aluminium kleuren:
Een brede collectie stofZwart gelakt

feringen en kleuren
Vanuit zowel de HÅG Standard

Zilver gelakt

als Extended collecties voor

Het unieke HÅG kantel-

HÅG SoFi 7502 met zilver

HÅG SoFi 7502 met zwarte

mechanisme zorgt voor

grijze mesh (MEH002)

mesh (MEH001) rugleuning

een onbewuste manier van

rugleuning

bewegen en een gezonde
fysiologie.

de zitting, lendesteun en
Wit gelakt

hoofdsteun.

Foot support
Biedt u een comfortabele ma-

Gepolijst

nier van bewegen en maakt
meer posities van uw voeten
mogelijk.

Kunststof onderdelen
Zwart

HÅG SoFi 7202 met

HÅG SoFi 7302

volledig gestoffeerde

Polished Exclusive*

rugleuning

Zilver grijs

* Armleggers zijn optioneel
HÅG SoFi 7500 met mesh rugleuning 

** Hoofdsteun is optioneel
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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 ondersteuning te gebruiken.

HÅG in Balance®
Het unieke HÅG kantelmechanisme zorgt voor
een onbewuste manier van
bewegen en een gezonde
fysiologie.

Foot support
Biedt u een comfortabele manier van bewegen en maakt
meer posities van uw voeten
mogelijk.
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HÅG SoFi 7300 volledig gestoffeerd
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