
THE HÅG MOVEMENT
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Följ HÅG på Facebook.



Vi är inte gjorda för att sitta still, vi är gjorda för att röra på oss. Vår moderna 

livsstil innebär dock ofta långa stillasittande dagar på jobbet. HÅG vet hur  

man får rörelse i sin vardag. Vi erbjuder sittlösningar som får igång dig och  

hela arbetsplatsen. En HÅG-stol förändrar definitionen av ordet "sitta".  

Vår unika BalanceMovementMechanism™ håller dig i balans och i rörelse,  

utan att du tänker på det. En HÅG produkt har konstruerats för att jobba  

hårt – och för att vara kreativ. Den holistiska skandinaviska designen, vår ergo-

nomiska filosofi och ett första klassens miljötänkande blir ett unikt helhetskon-

cept. Obegränsade rörelser för människor och företag – HÅG får alla att må bra. 
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Rörelse är lika med liv.  
Naturligt, stärkande, läkande.  
Men eftersom vi sitter allt mer 
på jobbet har rörelse och variation  
i själva sittandet blivit allt viktigare. 
Kärnan i en HÅG-stol är vår unika BalancedMovementMechanism™ 
som automatiskt gör att du hela tiden rör dig balanserat. I en HÅG 
stol byter du ställning automatiskt. Inte bara med kropp och armar, 
utan även med benen. Ofta förblir de annars i ett statiskt läge på 
golvet. Benen har stor betydelse för blodcirkulationen, och påverkar 
därmed hela kroppsfunktionen. 

Din kreativitet och din prestationsförmåga. I en HÅG stol måste du 
helt enkelt röra på fötterna.
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Så här fungerar 
Balanced Movement Mechanism™

Balans är den Bästa utgångs-  
punkten för rörelse
En central lutningspunkt gör att du automatiskt 
hittar balansen och rör dig hela tiden. 

Eftersom sitsen och ryggstödet är sammanlänka-
de höjs sitsens främre del när du lutar dig bakåt, 
så att du rör på vristerna.

När du lutar dig framåt igen för att arbeta sänks 
sitsen. Du håller dig vaken, alert, kreativ, på 
gång ... Allt det där som är viktigt på jobbet.
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Upptäck HÅG SoFi

Iögonfallande eller diskret. 
Det beror på vem du är, vad du 
behöver. Gör dig redo för en 
smärre revolution.
Locka, fängsla, inspirera. HÅG SoFi är designad för att 
anpassas. Den finns i alla stilar – från diskret, elegant 
och strikt till uttrycksfull och utmanande – samt i en rad 
modeller, material och färger. Det är bara att välja den 
som passar dig bäst. 

casual
Får dig att känna dig som hemma, 
även när du är på jobbet. Den 
lediga HÅG SoFi passar för mer 
informella miljöer. Med hjälp av 
mjuka toner och diskreta kontras-
ter skapas en opretentiös känsla, 
som de flesta kan slappna av och 
känna sig bekväma i. 
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formal
HÅG SoFi är snygg och tidlös, 
med konservativ design. De rena, 
strikta linjerna, ytmaterialet, färg- 
erna och detaljerna ger en look 
som kan vara både diskret och  
iögonfallande. Fängslande? Alltid!

edge
Denna HÅG SoFi vet vad den 
talar om. En modern look för  
färgglada arbetsmiljöer. Trendig 
och lite mer vågad. HÅG SoFi – 
en stol som tar dig med storm, 
med kontrastfärger som fram- 
 häver design och konturer. Med 
en lekfull attityd som utmanar och 
inspirerar.
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Inbjudande storlek,  
justerbart svankstöd,  
exklusiva ytmaterial.

Diskret och elegant. 
Material och färger 

som matchar.

Formen är genomtänkt ur  
alla vinklar. Visuell balans  

mellan rygg- och armstöd.

HG SoFi måste upplevas med 
alla sinnen. En visuell, påtaglig 

upplevelse för hela dig.

Strukturerade ytor  
med kvalitetskänsla.

BalancedMovementMechanism™  
med HÅG inBalance™
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Unik design som tilltalar de flesta ... 
HÅG SoFi-kollektionen har allt.  
Innehåller alla de högklassiga design-
funktioner som är karakteristiska för 
varumärket HÅG. Upptäck HÅG SoFi. 
De många olika designerna – från diskret till iögonfallande – gör att 
den passar in överallt. Eller att den skiljer sig från mängden. Betona  
elegansen eller integrera i helheten, beroende på dina egna önskemål. 

När du sitter i en HÅG SoFi känner du att du får utrymme för dig 
själv, samtidigt som du alltid är redo för interaktion med andra.  
Den centrala BalancedMovementMechanism™ svarar på minsta 
rörelse, så att du alltid är i balans och i rörelse. Bekvämt armstöd 
med innovativ HÅG SlideBack™-funktion. Alla spakar och vred sitter 
intuitivt placerade och är enkla att hitta och justera.

HÅG SoFi har allt. Den är vårt sätt att manifestera den holistiska 
skandinaviska designen. Det bästa inom ergonomi, hållbarhet, 
kvalitet och utseende i ett enda komplett paket. Förbered dig på en 
smärre revolution.

* HÅG SlideBack™ multifunktionella armstöd som har en smart tillbakaglidningsfunktion. 
Armstöden glider bakåt i en linjär rörelse. Tryck bara tillbaka och parkera dem.  
Nu kan du även sitta med benen åt sidan. Armstöden kan även förvandlas till väl tilltagna 
armbågsstöd.

HÅG SlideBack™  
multi- funktionella armstöd med   

tillbakaglidningsfunktion*.

HÅG SoFi har allt Diskret nackstöd.

Kan anpassas – du kan enkelt ge 
HÅG SoFi en personlig look.

Exklusiva metallvred 
för enkel justering.

Intuitiv justering av sitthöjd 
och sittdjup.
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HÅG har hög standard när det gäller kvalitet. Produkterna testas i 
enlighet med ett antal internationella kvalitetsstandarder (funktion, 
mått, ytbehandling och hållbarhet). Vi får alltid högt betyg. HÅG är 
fast beslutna att vara ledande inom hållbar utveckling. 

Alla stolar från HÅG designas och tillverkas enligt fem grundlägg- 
ande livscykelprinciper. Och HÅG SoFi ligger i framkant när det 
gäller utveckling. Detta är branschens idag mest hållbara kollektion 
med arbetsstolar, jämfört med andra stolar med liknande funktion 
och komfort. Komponenterna består i huvudsak av återvunnet och 
återvinningsbart material. Vi använder inte några skadliga kemika-
lier och inget lim. Vårt mål är att forsätta att vara bäst i klassen.

våra grundläggande 
principer 
för hållBarhet
1.  Låg vikt

2.  Få komponenter

3.  Bra material

4.  Lång livslängd

5.  Vagga till vagga

måttenheter
I.  Lågast möjliga ”koldiox-

idavtryck”

II.  Inga giftiga kemikalier

III Minskad användning av 
icke förnybara resurser

HÅG har dokumenterad 
erfarenhet inom hållbar 
tillverkning –
både när det gäller kvalitet och miljö. Vi kompromissar aldrig varken 
med det ena eller andra. Och HÅG SoFi ligger verkligen i framkant när det  
gäller utveckling.
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håg sofi ligger i fram-
kantnär det gäller 
utveckling
—  Ryggstödsskal i återvunnen 

PP

—  Utbytbar textil som inte  
kräver specialverktyg

—  Miljövänlig färg – silver, 
svart, vit

—  Ovandel av armstöd i åter-
vunnet aluminium eller PA

—  Plastdetaljer i återvunnen 
PP (svart)

—  Armstödsbågar, travers 
och fotkryss i återvunnet 
aluminium.
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Unik, bred målgrupp – HÅG SoFi-kollektion är designad 
för att anpassas. Ger dig det just du vill ha. Den finns i 
alla stilar, från diskret, elegant och strikt till uttrycksfull 
och utmanande. HÅG SoFi har rena, karakteristiska 
linjer med ytmaterial, färger och detaljer som ger ett 
levande intryck. Snygg är den också. Den finns i en rad 
modeller, material och färger. Det är bara att välja den 
som passar dig bäst.

HÅG SoFi har alla de högklassiga designfunktioner 
som är karakteristiska för varumärket HÅG. Den är  
vårt sätt att manifestera den holistiska skandinaviska 
designen. Det bästa inom ergonomi, hållbarhet,  
kvalitet och utseende i ett komplett paket.

När du sitter i en HÅG SoFi får du utrymme för dig 
själv, samtidigt som du är redo för interaktion med 
andra. Den centrala BalancedMovementMechanism™ 
svarar på minsta rörelse, så att du alltid är i balans och 
i rörelse. Bekvämt armstöd med innovativ  
HÅG SlideBack™-funktion. Alla spakar och vred sitter  
intuitivt placerade och är enkla att hitta och justera. 

Vem du än är och vilka behov du än har ...  
HÅG SoFi är iögonfallande och diskret.

Design: Frost Produkt, Power Design och Scandinavian Business 

Seating Design Team. Patent- och design skyddad.

Iögonfallande, diskret
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Standard collection

HÅG SoFi® collection

HÅG SoFi 7212 Communication  
black frame
Svart aluminium och svarta plastdetaljer. 
Fotkryss. Visas här i tyget Remix RMX 
183. Mediumhög rygg. 

HÅG SoFi 7210** black frame  
Svart aluminium och svarta plastdetaljer. 
Visas här i tyget Remix RMX 183.
Mellnhög rygg. 

HÅG SoFi 7320* silver frame  
Silver aluminium och grå plastdetaljer. 
Visas här i tyget Remix RMX 123.  
Hög rygg. 

HÅG SoFi 7330* silver/black classic 
Silver aluminium och svarta plastdetaljer. 
Visas här i tyget Remix RMX 163.  
Hög rygg. 

HÅG SoFi 7360* white/grey clear Vit 
aluminium och grå plastdetaljer. Visas 
här i tyget Remix RMX 123. Hög rygg. 

HÅG SoFi 7350* white/black contrast 
Vit aluminium och svarta plastdetaljer.  
Visas här i tyget Remix RMX 163.  
Hög rygg. 

 *Finns även tillgänglig med mellanhög rygg (72x0)
**Finns även tillgänglig med hög rygg (73x0)

HÅG SoFi 7340* polished exclusive 
Polerad aluminium och svarta plastde-
taljer. Visas här i tyget Antigo Soft ATG 
56100. Hög rygg. 

HÅG SoFi 7310* black frame
Svart aluminium och svarta plastdetaljer. 
Visas här i tyget Remix RMX 183.
Hög rygg. Huvudstöd är tillval. 

HÅG SoFi Standard collection består av 6 olika kombinationer av aluminium och plastfärger. Alla modeller kan kläs i tyger 
från HÅG Total Colour collection. På detta sätt kan HÅG SoFi formas för att få önskat uttryck samtidigt som den “stand  
out fit in” i den önskade miljön. HÅG SoFi Designers choice är designteamets 9 personliga favoriter. Ibland oändliga 
möjligheter, har färger och material noggrant valts ut för att presentera HÅG SoFi när den är som bäst och uttrycka  
Formal, Casual och Edge. 

HÅG SoFi 7310* black frame
Svart aluminium och svarta plastdetaljer. 
Visas här i tyget Remix RMX 183.
Hög rygg. 
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Tyg: Kvadrat Hallingdal 130 (ljusgrå) 
med Kvadrat Remix 123 (ljusgrå) på  
baksidan av ryggen. Mediumhög rygg. 

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Tyg: Kvadrat Remix 823 (ljusgrå/blå) 
med Kvadrat Polo 913 (ljusblå) på 
nedre delen av ryggstödet.  
Mediumhög rygg. 

HÅG SoFi 7360-SPS008*  
Tyg: Svensson Markspelle Uno 3418 
(röd). Vit kontrastsöm. Hög rygg. 

HÅG SoFi 7310-SPS001*
Tyg: Innvik Tex 1661-48 (blå) med 
svart på sits och nedre del av rygg. 
Hög rygg. 

HÅG SoFi 7360-SPS007* 
Tyg: Svensson Markspelle Uno 4380 
(blå) med Uno 5636 (grön) på nedre 
del av rygg. Vit kontrastsöm.  
Hög rygg. 

HÅG SoFi 7210-SPS005**
Tyg: Väveriet Step 900 (mörkgrå) 
med Wollsdorf Antigo Soft 56100 
(svart skinn) på nedre del av rygg. 
Mediumhög rygg. 

HÅG SoFi 7260-SPS006**
Tyg: Kvadrat Hallingdal 407 (gul/vit) 
med Kvadrat Hallingdal 457 (gul) på 
nedre del av rygg. Mellanhög rygg. 

HÅG SoFi 7360-SPS009* 
Tyg: Svensson Markspelle Uno 4320 
(grå) med Uno 3418 (röd) på nedre 
del av ryggen. Röd kontrastsöm. 
Hög rygg. 

 *Finns även tillgänglig med mellanhög rygg (72x0)
**Finns även tillgänglig med hög rygg (73x0)

HÅG SoFi 7320-SPS002* 
Tyg: Innvik Tex 1661-06 (ljusgrå) med 
mörkare grå på sits och nedre del av 
ryggen. Hög rygg. 



Scandinavian Business Seating äger varumärkena HÅG, RH och RBM, och är  

marknadsledande i Skandinavien inom design och tillverkning av sittmöbler för  

kontors-miljöer i den privata och offentliga sektorn. Alla medarbetare arbetar  

tillsammans för att uppfylla företagets vision – att göra världen till en bättre  

plats att sitta på.

Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo och produktions- 

anläggningar i norska Røros och svenska Nässjö. Dessutom har företaget  

säljbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien,  

Frankrike och Singapore.

scandinavian Business seating 
Rosenlundsgatan 29C 
Box 17198  
104 62 Stockholm  
Sverige 

Tel: +46 752 45 50 50 
Epost: info-se@sbseating.com  
www.hag.se

www.sbseating.com


