HÅG Futu® collectie

Past in iedere
omgeving
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.

HÅG Futu 1100 mesh
Stoffering: FutuKnit mesh Night MEH099

Houd je in balans
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
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energiek te blijven.

HÅG Futu 1100 mesh
HÅG Futu 1200 solid
Stoffering:
FutuKnit mesh Frost MEH100
FutuKnit solid Frost FTU100

Duurzame kwaliteit
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.

HÅG Futu 1100 mesh
HÅG Futu 1200 solid
Stoffering:
FutuKnit mesh Aubergine MEH103
FutuKnit solid Aubergine FTU103

Milieupioniers
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.
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geeft aan dat de stoel geen schadelijke gassen afgeeft aan het
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Declaration) bevestigt HÅG Futu bovendien een zeer lage CO2uitstoot. HÅG Futu won de prestigieuze Red Dot Design Award
voor het beste product design en de 'Green Good Design Award
for sustainability'.

HÅG Futu 1100 mesh
Stoffering: FutuKnit mesh Forest MEH104

Unieke onderdelen en
voordelen

Collectie
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

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Stone – MEH101

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Forest – MEH104

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
™

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

HÅG Futu armleggers

Lendesteun
Nauwkeurige comfortabele
lendesteun die zich gemakkelijk
aanpast aan uw lichaam
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model).

De standaard armleggers kunnen
zowel in hoogte als in breedte
worden aangepast. De 3D armleg}iÀÃ«Ìii®â`i«Ìi
verstelbaar en roteerbaar.

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1200 solid

HÅG Futu 1200 solid

HÅG Futu 1200 solid

FutuKnit solid Stone – FTU101

FutuKnit solid Frost – FTU100

FutuKnit solid Dusk – FTU102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1070 Comm.

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

FutuKnit mesh Night – MEH099

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

7x zo aantrekkelijk
Kies één van de zeven
bijpassende stoffen en mesh
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de rugleuning) en FutuKnit solid
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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.

HÅG Futu 1100 met een FutuKnit mesh rugleuning.

HÅG Futu 1200 met een FutuKnit solid rugleuning.

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

FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1102** Comm. mesh

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