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HÅG SoFi® mesh
NIEUW in de HÅG  collectie
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Ontworpen om alledaagse 
werkomgevingen naar een 
hoger niveau te transformeren

Al sinds de oprichting in 1943, maakt het merk HÅG de meest 
Scandinavische en authentieke stoelen. Stoelen die de werkomgeving  
minder 'gewoon' maken maar juist 'buitengewoon en in beweging'. De 
HÅG design filosofie is tot stand gekomen in de jaren zeventig, waar 
onze ontwerpers een start hebben gemaakt met de basisprincipes van 
het zitten. In die tijd waren de ambitieuze ideeën  omstreden. Vijftig 
jaar later, vormen ze de basis van de  kennis over de inrichting van het 
kantoorlandschap. De inspiratie werd opgedaan bij kinderen tot 
ruiters te paard, zij hebben zich altijd laten inspireren door 
'natuurlijke en gezonde houdingen'. In deze inspiratie groepen, zagen 
ze dat de bewegingen intuïtief waren en geboren uit instinct. 
Daarentegen wordt de huidige samenleving in gevaar gebracht door 
het steeds minder bewegen en steeds vaker en langer zitten van de 
bevolking. 
Ons doel bij HÅG's  is eenvoudig en consistent.
Actief zitten is de basis van gezondheid in een moderne wereld die 
het belang van  beweging is vergeten.

HÅG SoFi 7500 met zwarte Mesh (MEH001). 

Stoffering: Note 60999 van Gabriel.
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HÅG's erfgoed

Alle HÅG collecties worden in Røros ontworpen en gemaakt - een  
traditionele  museum stad in het noorden van Noorwegen en met 
recht geplaatst op de UNESCO Wereld Erfgoed lijst. Røros wordt vaak 
aangeduid als een levendige middeleeuwse stad. Het is een unieke plek 
met een werkelijk unieke sfeer.
 Deze uniciteit strekt zich uit tot alle HÅG medewerkers, afkomstig uit 
de 3.700 inwoners tellende stad, die de HÅG spirit in alle producten 
als geen ander weten te creëren. Dit komt tot stand omdat de HÅG 
filosofie  het dagelijks leven bezielt en dit al langer dan een halve eeuw 
doet. Iedereen in de stad kent HÅG en weet waarvoor HÅG staat.  De 
zoektocht naar perfectie is duidelijk zichtbaar in alles wat het team in 
Røros doet. De essentie is de wens om het leven te verrijken, 
productiever en niet 'gewoon' maar  'buitengewoon' te willen maken.

HÅG SoFi Mesh met zwarte mesh rug. 

Productie en design in Røros, Noorwegen.



Paginananana Pagina 54

De HÅG SoFi collectie is opgericht om de veranderende 
evolutiebehoeften van de mens op de werkplek te voorzien. Deze 
evolutie van de mens zorgde ervoor dat werknemers steeds meer 
behoefte hebben aan hulpmiddelen en oplossingen die het hen 
mogelijk maakt anders en beter te werken. Kortom; mensen in staat 
stellen om meer te laten bewegen en  efficiënter te werken. Dit alles 
vindt plaats met minimale inspanning, zowel mentaal als fysiek.
 Met een schat aan design kenmerken en  flexibiliteit voor eindeloos 
maatwerk, is HÅG SoFi ontworpen om zowel keuze als  
bewegingsvrijheid te bieden in uiteenlopende werkomgevingen.  Het 
nieuwe HÅG SoFi model met een Mesh rug bevat marktleidende 
technologie,  een mooie esthetiek, een zitoplossing die geweldig 
design, ongekend comfort en eindeloze flexibiliteit biedt. Elk detail is 
overwogen om ons verder te brengen dan voorheen. de HÅG SoFi 
mesh helpt focus en het algemeen welzijn te verbeteren.

Maak kennis met 
HÅG SoFi mesh

HÅG SoFi 7500 met Licht grijze mesh rug 

(MEDH002) en wit hoofdsteun (optioneel)   

Stoffering: Synergy Work LDS73 van Camira.

HÅG SoFi Communication 7212.
Stoffering: Synergy 

Affinity	LDS74	van	Camira.
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Het resultaat van creatieve 
samenwerkingen van
design artiesten 

Volledig in lijn met de HÅG traditie zijn externe designers  
uitgenodigd om deel te nemen aan het in-house design team voor de 
creatie van de design stoel voor de volgende genereatie. De HÅG SoFi 
collectie is het resultaat van  samenwerkingen met de bekroonde 
designbureaus Frost Produkt en Powerdesign, evenals de vele 
deskundigen en liefhebbers die deel uitmaken van het  HÅG design 
netwerk. Zoals met alles wat HÅG creëert,  HÅG SoFi combineert 
esthetiek en functionaliteit om mooie en de meest 
gebruiksvriendelijke oplossingen te produceren.

HÅG SoFi mesh 7500 met licht grijze mesh rug 

(MEH002). Stoffering: Nexus Pewter 01 van Camira.
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HÅG SoFi 7500 met zwarte mesh (MEH001) rug. 

Stoffering: Note 60999 van Gabriel.

"De grote uitdaging  was om een buitengewoon design 
object te maken van iets dat in feite een zeer geavanceerde 
machine is. Met HÅG SoFi Mesh zijn we erin geslaagd om 
ervoor te zorgen dat alle functies en mechanismen  
compact en verborgen zijn.  The key to succes? door 
herhaling van soortgelijke visuele sleutels in alle creaties 
toe te voegen onmtstaat een samenhangend en harmonieus 
design. Welkom in de wereld van HÅG SoFi Mesh"
— Aleksander Borgenhov, Designer Powerdesign AS 
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“Het doel; de meest gebruiksvriendelijk en 
ongecompliceerde stoel maken die nieuwe 
inzichten geeft voor medewerkers, werkplekken 
en de mogelijkheid tot eindelioze 
bewegingsvrijheid. Een stoel die velen past en 
velen mensen inspireert. HÅG SoFi past overal. ”
— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS 

HÅG SoFi 7300. Stoffering: Step 186 van Svensson 

(licht gele kleur) / Main Line Flax Paddington MLF39 

(aubergine-kleur) / Main Line Flax Bayswater MLF24 

(licht blauw) / Main Line Flax Barbican MLF03 (licht 

rode kleur) geheel van Camira.

HÅG SoFi 7500. zwarte mesh rug (MEH001)

Stoffering Note 60999 van Gabriel / Licht grijze 

mesh rug (MEH002) Stoffering Nexus Pewter 01 van 

Camira.
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HÅG SoFi Mesh; met recht de 
beste keuze!

De gehele HÅG Sofi collectie staat voor u klaar om uw dageklijkse 
beweging te waarborgen; zonder dat u er bewust over nadenkt!  Dit 
betekent dat u zich minder zorgen hoeft te maken en u meer tijd 
heeft om zich te concentreren op wat echt belangrijk is. De HÅG 
in Balance® technologie en intuïtieve bediening, stellen gebruikers 
op hun gemak met minimale inspanning. HÅG SoFi Mesh zorgt 
intuïtief voor natuurlijke beweging vanuit de voeten en biedt 
uitstekende comfort en ondersteuning. Het resultaat is meer energie 
en een verbeterde efficiëntie op uw werk.

Het nieuwe HÅG SoFi Mesh model blijft in lijn met de 
ergonomische HÅG traditie om beweging en variatie op de 
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren intuïtief een 
natuurlijke beweging van het lichaam. Gevarieerde zithoudingen 
leiden tot een betere gezondheid en hogere productiviteit. Dit is 
hoe we de visie in stand houden; HÅG Celebrating Movement.

HÅG SoFi 7500 met licht grijze Mesh rug 

(MEH002). Stoffering: Nexus Pewter 01 van Camira.

Celebrating movement
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MEH001: Zwarte mesh

MEH002: Licht grijze mesh

zwart

zilver
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gepolijst
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Licht grijs

Aluminium kleuren

Kunststof onderdelen
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Eindeloze 
mogelijkheden

Er zijn  eindeloze mogelijkheden om uw 
stoelen zo samen te stellen precies, hoe u ze 
wilt.

 Wij voeren een enorm scala aan trend 
stoffen en kleuren - zodat u uw collectie 
precies kunt finetunen naar uw smaak.  
Compromissen sluiten is verleden tijd. Kies  
precies  dat wat voor u werkt.

Mesh

Innovatieve mesh
Een innovatieve gebreide zware 

mesh, met behulp van een  

constructie om meer kracht te 

geven. Dit zorgt voor extra 

comfort, ondersteuning en 

uitstraling

.

samenhangend  
designs

Kies uw  samenstelling in kleuren 

onderdelen en mesh rug.  

Lendesteun 
Nauwkeurig en comfortabel 

beklede lenensteun die zich 

gemakkelijk aanpast aan het 

lichaam

uitgebreide collectie 
stoffen en kleuren

U kunt kiezen uit de HÅG 

Standard en Extended collecties 

voor de zitting, lendensteun en 

hoofdsteun

Unieke kenmerken en 
voordelen:

HÅG SoFi 7500 met zwarte Mesh rug 
 

Bureaustoelen

Vergader stoelen

HÅG SoFi 7500 met licht 

grijze mesh rug (MEH002) *

HÅG SoFi 7200  met 

volledig gestoffeerde rug*

HÅG SoFi 7502 met grijze 

mesh rug (MEH002) 

HÅG SoFi 7502 met zwarte 

mesh rug (MEH001) 

HÅG SoFi 7202 

volledig gestoffeerde rug 

HÅG SoFi 7302 

Gepolijst frame 

Exclusive*

HÅG SoFi 7500 mt xzwarte 

mesh rug  (MEH001) *

HÅG SoFi 7300 met 

volledig gestoffeerde rug 

en hoofdsteun ***

* Armleggers, optionele extra's 

** Hoofdsteun, optionele extra's

Optioneel Hoofdsteun 
Zorgt voor ondersteuning voor uw 

schouders nek en hoofd.

HÅG Slideback™ armleggers
Unieke armleggers die uw maximale 

bewegingsvrijheid en ondersteuning 

bieden. 

HÅG in Balance® 
Het unieke HÅG InBalance™ 

mechanisme houdt u altijd in balans.

Voetensteunen
Zorgt intuïtief voor natuurlijke  

beweging vanuit de voeten en

biedt uitstekende comfort en 

ondersteuning.
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  HÅG SoFi 7300 volledig 
gestoffeerd
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Photo: Jonas Lindström and Per Gunnarsson 

Styling: Cecilia Magnusdotter 

Thanks to: Kontorrama, Choice Hotel and Aarsland.no 

Scandinavian Business Seating 
Design Center
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Tel:  +31(0)88 091 09 00

info-nl@sbseating.com

Optioneel Hoofdsteun 
Zorgt voor ondersteuning voor uw 

schouders nek en hoofd.

HÅG Slideback™ armleggers
Unieke armleggers die uw maximale 

bewegingsvrijheid en ondersteuning 

bieden 

HÅG in Balance® 
Het unieke HÅG InBalance™ 

mechanisme houdt u altijd in balans.

Voetensteunen
Zorgt intuïtief voor natuurlijke 

beweging vanuit de voeten en

biedt uitstekende comfort en 

ondersteuning.

http://sbseating.co.uk



