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QR Koder
Du kommer att hitta QR koder genom hela HÅG katalogen. 
Dom kommer att guida dig till vår hemsida, instruktionsfilmer,  
inspiration och produktinformation. Det är bara att scanna  
QR koden med en smart phone app. 





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 ergonomiska filosofi och ett första klassens miljötänkande blir ett unikt 
helhetskoncept. Obegränsade rörelser för människor och företag – HÅG får alla att må bra. 
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Varje stol från HÅG  
revolutionerar ditt sittande …
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HÅG erbjuder
– Enastående holistisk design

– Innovativt sittande

– Dynamisk ergonomi

– Komfort på sekunden

– Obegränsade positioner

– Perfekt balans

– Intuitiva rörelser

– Förbättrad blodcirkulation

– Mer energi

– Anpassningsmöjligheter

– Funktionalitet för många 
ändamål

– Enkla justeringar

– Holistiskt tänkande

– Prisbelönt design

– Flexibelt utseende

– Lång livslängd

– Låg underhållskostnad

– Miljöhänsyn

– De högsta  
kvalitetsstandarderna

– 10 års garanti

När du sätter dig i en HÅG-stol vaknar 
den till liv. Den svarar på din minsta 
rörelse så att du intuitivt får en  
balanserad position och en aktiv  
sittställning. 
I en stol från HÅG känner du dig alltid fri. Den passar perfekt på 
dagens dynamiska och öppna arbetsplatser där personalen  
regelbundet byter plats för att växla mellan koncentrerat arbete  
på egen hand, samarbete i grupp och möten. 

HÅG blir en självklar del i det dagliga arbetet. Den passar lika bra 
för koncentrerat skrivbordsarbete som för ett spontant samtal med  
kollegorna – vänd dig mot någon, luta dig bakåt, sätt dig åt sidan 
eller byt stolar med varandra. Varje stol från HÅG revolutionerar 
ditt och dina medarbetares sittande.
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Större än  
summan av  
delarna

HÅG har en holistisk design.  
Det betyder att den färdiga produkten 
blir någonting mer än bara summan av 
dess delar. Det är så vi tänker och  
utvecklar.
Vi utgår från våra fyra hörnstenar – kvalitet, ergonomi, miljö och 
visuell design – och fokuserar separat på var och en av dessa.  
Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter av produkten skapar  
vi en holistisk design. Vi antar specifika utmaningar, utforskar  
möjligheter och fattar beslut. När delarna sammanfogas blir de 
till en större helhet – till en slutprodukt. HÅG skapar design för 
människor, deras arbetsdag och deras behov av rörelse och  
variation. Vi prioriterar alltid användarnas erfarenhet, behov,  
nöjdhet och komfort. För det är bara med användarens hjälp  
som cirkeln kan slutas – och stolarna väckas till liv.
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Helt igenom nöjd
Snygg och skön – sitt bekvämt, sitt aktivt, arbeta 
kreativt. HÅG uppfyller höga kvalitetsstandarder 

och är skapad för att göra dig helt nöjd. Vi har 
fokuserat på intryck, känsel, funktionalitet, rörelse, 

form och detaljer – allt för att passa perfekt för 
dina sinnen. 

Prisbelönt kvalitet

visuell desiGn 

inifrån och ut. 
HÅG har fått många utmärkelser för sitt  
designarbete. Vi tror att det beror på att våra 
stolar inte bara är snygga utan också lever upp 
till användarnas behov av bra sittplatser. Vi strävar 
efter att finnas med som en naturlig del i ditt sätt 
att leva och arbeta. Och sortimentet är stort och 
anpassningsbart.

i framkant 
HÅG har dokumenterad erfarenhet inom hållbar 
tillverkning – siktet är alltid inställt på att göra 
mer med mindre. Genom att använda  
komponenter av återvunnet aluminium och  
återvunnen polypropylen minskar vi vårt  
koldioxidavtryck till ett absolut minimum.  
I dag har vi kommit mycket nära vårt mål om  
att endast använda återvinningsbara material.  

MiljöHänsyn

dynaMisk erGOnOMi

i perfekt balans
Balans är alltid den bästa utgångspunkten för  

rörelse. En stol från HÅG håller intuitivt din 
kropp i balanserad rörelse, levande, vaken och  

redo för nästa rörelse. HÅG-stolar är  
konstruerade för hårt arbete och kreativitet.  

Håller igång dig och hela arbetsplatsen. 
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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 intuitivt gör att du hela tiden rör dig balanserat. I en HÅG-stol 
inspireras du att variera din ställning. 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 hela kroppsfunktionen. Och därmed även din kreativitet 
och prestationsförmåga. Vi kallar det HÅG FootControlledMovement™ 
– i en HÅG-stol kan du inte låta bli att röra på fötterna.
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Så här fungerar  
Balanced Movement Mechanism™

balans är den bästa  
utGÅnGsPunkten för rörelse
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Sitsen sänks när du lutar dig  
framåt vid skrivbordet för att 

arbeta.

Eftersom sitsen och ryggstödet 
är sammanlänkade höjs sitsens 
främre del när du lutar dig bakåt, 
så att du rör på vristerna. Det i sin 
tur aktiverar blodcirkulationen.

Den centrala lutningspunkten  
gör att du alltid hittar balansen.  

Då får du den bästa  
utgångspunkten för rörelse.
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Håller dig igång hela dagen

HÅG har sin egen syn på sittande. Så här går det till: I en stol  
från HÅG lutas sitsens främre del uppåt när du lutar dig bakåt  
och nedåt när du lutar dig framåt. Vristerna stimuleras till rörelse 
genom FootControlledMovement™ som aktiverar den viktiga 
muskelpumpfunktionen i smalbenen och ökar blodcirkulationen.  
Du håller du dig vaken, alert, samlad, kreativ och produktiv –  
allt du behöver för en lyckad arbetsdag.

En aktiv sittställning kräver perfekt  
balans. BalancedMovement- 
Mechanism™ är unik för HÅG  
och fungerar för hela kroppen.
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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 beslutade att behålla sin ledande position inom hållbar 
utveckling. 

Alla stolar från HÅG designas och tillverkas enligt fem grundläggande 
livscykelprinciper. Och HÅG SoFi ligger verkligen i framkant när 
det gäller grön utveckling. Detta är branschens i dag 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 kemikalier. Och inget lim. Vårt mål är att förbli bäst i 
klassen.

vÅra GrundläGGande 
PrinciPer för HÅllbarHet
1.  Låg vikt

2.  Få komponenter

3.  Bra material

4.  Lång livslängd

5.  Sluten livscykel

MiniMerad Miljö- 
PÅverkan
I Minsta möjliga koldioxidav-

tryck

II Inga giftiga kemikalier

III Minskad användning av 
icke-förnybara resurser

både när det gäller kvalitet och miljö.  
Det kompromissar vi aldrig med. 

HÅG har dokumenterad  
erfarenhet inom hållbar  
tillverkning –
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HÅG sOfi liGGer i fraM-
kant när det Gäller 
utvecklinG
– Ryggstödsskal i återvunnen  

polypropylen

– Utbytbar textil som inte 
kräver specialverktyg

– Miljövänlig färg – silver, 
svart, vit

– Övre delen av armstöden 
av återvunnet aluminium 
eller PA

– Sitsskal och -skydd i  
återvunnen polypropylen 
(svart)

– Armstödsstång, travers och 
bas i återvunnet aluminium.
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Iögonfallande eller diskret

edGe
Denna HÅG SoFi sticker ut i  
mängden. En modern look för  
färgglada arbetsmiljöer. Trendig 
och med det där lilla extra. HÅG 
SoFi – en stol som tar dig med 
storm, med kontrastfärger som 
framhäver design och konturer. 
Med en lekfull attityd som 
utmanar och inspirerar.

casual
Får dig att känna dig som 
hemma, fast på jobbet. Den 
lediga HÅG SoFi passar för  
mer informella miljöer. Med hjälp 
av textiler i mjuka nyanser och 
diskreta kontraster 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, 
färgerna och detaljerna ger en 
look som kan vara både diskret 
och iögonfallande. Fängslande? 
Alltid!

Vem du än är, vad du än behöver – 
gör dig redo att revolutionera ditt 
sittande.

Locka, fängsla, inspirera. Namnet HÅG SoFi  
anspelar på att den är designad för att kunna vara 
både iögonfallande och diskret (Stand out, Fit in) – 
beroende på vad du behöver. Den finns i alla stilar 
– från diskret, elegant och formell till uttrycksfull och 
utmanande – samt i en rad modeller, material och 
färger. Det är bara att välja och kombinera.
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BalancedMovementMechanism™ 
från HÅG inBalance™

Inbjudande storlek och exklusiva 
ytmaterial, justerbart svankstöd, 

en bekväm, nästan  
omhuldande, känsla.

Diskret och elegant. 
Material och färger 

som matchar.

Formerna är genomtänkta  
ur alla vinklar. Visuell balans  
mellan rygg- och armstöd.

HÅG SoFi måste upplevas  
med alla sinnen. En visuell,  

påtaglig och exklusiv 
upplevelse för hela dig.

Strukturerade ytor med  
 kvalitetskänsla.
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Diskret nackstöd.

Anpassningsbar – det är enkelt  
att anpassa HÅG SoFi så att den  

får en egen look.

Exklusiva metallvred 
för enkel justering.

Intuitiv justering av  
sitthöjd och sittdjup.

HÅG SoFi har allt

Unik design som tilltalar de flesta ... 
HÅG SoFi-kollektionen har allt.  
Innehåller alla de högklassiga  
designfunktioner 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 önske-mål. 

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. 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 för 
att revolutionera ditt sittande.

* HÅG SlideBack™ multifunktionella armstöd har en smart tillbakaglidningsfunktion. 
Armstöden glider bakåt i en linjär rörelse. Tryck bara tillbaka och parkera dem. Detta låter 
dig komma tätare inpå ditt skrivbord, och du kan även sitta med benen åt sidan.  
Armstöden kan förvandlas till väl  tilltagna armbågsstöd.

innOvativa arMstöd
HÅG SlideBack™  

multifunktionella armstöd.*
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Svein Asbjørnsen/ 
sapDesign®

– HÅG H09

– HÅG H09 Meeting

Formel Industridesign  
och HÅG
– HÅG Sideways

Søren Yran
– HÅG H03

”Min designinspiration  
kommer inifrån och utgår 
från min önskan att skapa  
positiva erfarenheter för andra 
människor. Mitt skapande 
går ut på att produkterna ska 
fungera enkelt och bra och 
samtidigt se tilltalande ut.” 

”Jag låter mig inspireras av 
både motstånd och visioner. 
Glädjen i att hitta den optimala 
lösningen ger mig nya idéer 
och inspiration för att  
fortsätta.”

HÅG Sideways utmanar våra 
traditionella uppfattningar 
om vad en stol ska vara och 
ger det en innovativ twist.

HÅG grundades 1943 och sedan  
sjuttiotalet har vi designat och  
utvecklat unika sittlösningar för  
privata och offentliga kontorsmiljöer. 
Detta har vi gjort i samarbete med 
några av Skandinaviens mest välkända 
designers. Vi är glada och stolta att 
dessa samarbeten har lett till en rad 
priser och designutmärkelser.
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Peter Opsvik
– HÅG Capisco

– HÅG Capisco Puls

– HÅG H05

– HÅG H05 Communication

– HÅG H04

– HÅG H04 Communication

– HÅG Conventio

– HÅG Conventio Wing

– HÅG StepUp

Frost Produkt,  
Powerdesign och  
Scandinavian Business  
Seating Design Team. 
– HÅG SoFi 

– HÅG SoFi Communication

HÅG Design Studio,  
Marianne Støren Berg  
och Leif Isachsen /  
KODE Design
– HÅG Futu

– HÅG Futu Communication

”Jag anser att de stolar vi sitter på varken ska vara så  
mjuka och flexibla som våra kläder eller så hårda och  
oflexibla som våra byggnader – stolen ska i stället  
fungera som ett gränssnitt mellan den dynamiska  
människokroppen och den statiska omgivningen.” 

”Kontorsstolar är  
förvånansvärt komplexa  
produkter. Utmaningen är att 
designa ett vackert föremål 
som i grunden är en maskin.”

”Min inspiration söker jag i 
samspelet mellan komplexitet 
och enkelhet. Det krävs  
verkligt bra designers för att 
tackla komplexa utmaningar 
med motsägelsefulla behov 
och skapa någonting som 
känns naturligt relevant, 
praktiskt och vackert. När 
man lyckas med det på ett 
tydligt sätt blir designen 
verkligt inspirerande.”
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HÅG grundades 1943 och har sedan sjuttiotalet designat och  
utvecklat unika sittlösningar för privata och offentliga kontors- 
miljöer. I dag är HÅG ett ledande europeiskt varumärke som  
har belönats med många priser och utmärkelser. Till exempel  
har man tilldelats den prestigefulla Red Dot Award, Green Good 
Design Award, Award for Design Excellence, norska designrådets 
utmärkelse för hållbarhet och Innovation Award på Preventica- 
mässan i Frankrike.

HÅG ägs av Scandinavian Business Seating, en av Europas 
största tillverkare inom design, utveckling och tillverkning av 
kontorsstolar. Inom gruppen finns även varumärkena RH och RBM. 
Den gemensamma nämnaren för alla varumärken är fokusering på 
visuell design, ergonomi, kvalitet och miljö. Ett av kärnvärdena 

för Scandinavian Business Seating är att vårt ansvar sträcker sig 
längre än till att bara tjäna pengar: Vi vill bidra till att bevara vår 
gemensamma miljö och ta vårt sociala ansvar.

Scandinavian Business Seating finns i Oslo med dotterbolag i 
Danmark, Sverige, Storbritannien/Irland, Tyskland, Nederländerna, 
Frankrike, Schweiz och Singapore. Røros är den plats där företaget 
bildades och vi känner stark samhörighet med samhället där. 
I dag tillverkas alla HÅG-produkter i Røros och Scandinavian 
Business Seating är en av områdets största arbetsgivare. 
Produktionsanläggningar finns i Røros, Norge och Nässjö, Sverige. 
Tillsammans med sina anställda och kunder siktar företaget på att 
göra världen till en bättre plats att sitta på.

Erkänd och pålitelig
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HÅG SoFi®

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, PowerDesign och Scandinavian 

Business Seating Design Team.  

Patent- och mönsterskyddad.

Stand out. Fit in.
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En manifestation av holistisk  
skandinavisk design.
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HÅG SoFi 7220-SPS003

obegränsade 
möjligheter
Sticker ut. Passar in. 
Kan enkelt anpassas efter 
behov. Utseende sträcker sig 
från diskret till uttrycksfull och 
kan sticka ut eller passa in i alla 
arbetsmiljöer. Tillför stil och ser 
enkelt till att anpassas oavsett 
vilka behov man har.  
 
hÅg slidebacK™ 
armstöd  
Unik armstödsinnovation som 
gör att du kommer närmre 
skrivbordet, bjuder in dig 
till att sitta på sidan eller 
använda armstöden för att vila 
armbågarna. 
Kan enkelt justeras i höjd, 
bredd eller skjutas bakåt.  
 
Fotplattor  
Ett komfortabelt sätt att vila 
eller variera benen på.  
 
huvudstöd (tillval) 
Ger skuldror, nacke och huvud 
vila och stöttning.

inställningsmöjligheter 
• Huvudstöd (tillval) 
• HÅG SlideBack™ armstöd 
• Höjd på armstöd 
• Bredd på armstöd  
• Sitthöjd 
• Sittsdjup  
• Rygghöjd 
• Gungmotstånd 
 HÅG inBalance™ 
• Låsbar sitsvinkel 
• Fotstödsplattor 
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mått och vikt för hÅg soFi 72x0  73x0

Sitthöjd 165 mm liftomat [1]  400-550*  400-550*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  450-640 450-640

Höjd på ryggbrickan [2]  485  585

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  160-240  160-240

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]  -  640-870

Sittdjup [5]  380-460  380-460

Höjd på armstöd [6]  200-300 200-300

Sitsbredd [7]  482  482

Maximal stolsbredd [8]  600  600

Fotkryss diameter [9]  720  720

Stolsvikt   22.5 kg  23 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 15° framåt och 18° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 1° bakåt.  
Mått och vikt är från prototyp. Var uppmärksam på att måtten kan variera från färdig stol. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A.

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering.

utmärKelser 

mått och vikt för hÅg soFi communication   72x2 / 73x2

Sitthöjd  [1]   400-550

Höjd på ryggbrickan [2]   485 / 585

Fotkryss diameter [3]   785

Sittdjup [4]   380-460 

Sitsbredd [5]   482

Stolsbredd [6]   600 

Armstöd [7]  200-300

Stolsvikt    16.2* kg  / 16.7* kg

Gungutslaget: 
Neutral  -1º 
Framåt  15º 
Bakåt  18º

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt.  
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Mått och vikt är från prototyp. Var uppmärksam på att måtten kan variera från färdig stol. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått utan armstöd. 
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Standard collection

HÅG SoFi® COLLECTION

HÅG SoFi 7212** Communication  
svart
Svart aluminium och svarta plastdetaljer.
Fotkryss. Visas här i tyget Remix 2 – 183. 
Mellanhög rygg.

HÅG SoFi 7210** svart  
Svart aluminium och svarta plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 183.  
Mellanhög rygg.

HÅG SoFi 7320* silver  
Silver aluminium och grå plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 123.  
Hög rygg.

HÅG SoFi 7330* silver/svart classic 
Silver aluminium och svarta plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 163. 
Hög rygg.

HÅG SoFi 7360* vit/grå clear  
Vit aluminium och grå plastdetaljer.  
Visas här i tyget Remix 2 – 123. 
Hög rygg.

HÅG SoFi 7350* vit/svart kontrast 
Vit aluminium och svarta plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 163.  
Hög rygg.

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

HÅG SoFi 7340* polerad exclusive 
Polerad aluminium, svart liftomat och 
plastdetaljer. Visas här i tyget Antigo Soft 
hud 56100. Hög rygg.

HÅG SoFi 7310* svart
Svart aluminium och svarta plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 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* svart
Svart aluminium och svarta plastdetaljer.
Visas här i tyget Remix 2 – 183.  
Hög rygg.
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Tyg: Kvadrat Hallingdal 65 – 130 (ljusgrå) 
med Kvadrat Remix 2 – 123 (ljusgrå) på
baksidan av ryggen. Mellanhög rygg.

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Tyg: Kvadrat Remix 2 – 823 (ljusgrå/
blå) med Kvadrat Polo 2 – 913 (ljus-
blå) på nedre delen av ryggstödet. 
Mellanhög rygg.

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

HÅG SoFi 7310-SPS001*
Tyg: 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.
Mellanhög rygg.

HÅG SoFi 7260-SPS006**
Tyg: Kvadrat Hallingdal 65 – 407  
 (gul/vit) med Kvadrat Hallingdal 65 
– 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: Tex 1661-06 (ljusgrå) med
mörkare grå på sits och nedre del av
ryggen. Hög rygg.
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HÅG CAPISCO®

THE SADDLE CHAIR™

HÅG Capisco är inspirerad av ryttarens sadel och 
sittställning. Ingen annan sitter så aktivt som en 
ryttare i sadeln. HÅG Capisco inspirerar till rörelse, 
variation och nya, naturliga sittställningar. På en HÅG 
Capisco kan du sitta så högt eller så lågt du vill. 
Sätt dig ner och justera stolen från normal höjd till 
halvstående ställning. Ingen annan arbetsstol är så 
väl anpassad för arbetsytor med varierande höjd och 
passar så bra för höjdjusterbara arbetsbord.  

Den prisvinnande designen smälter även in i kreativa 
mötesrum och på alla andra platser där du vill arbeta 
och röra dig på ett annorlunda sätt. Upptäck de stora 
fördelarna med denna unika sittlösning.  

HÅG Capisco modell 8106 är världens första stol som 
har fått rättigheten att använda den officiella nordiska 
miljömärkningen Svanen. 

 
Design: Peter Opsvik.  

Patent- och mönsterskyddad.

Upp i höjden. Ner igen.
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Ingen annan arbetsstol är så 
väl anpassad för arbetsytor 
med varierande höjd.
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HÅG Capisco 8106

justerbar höjd
Sittställning kan varieras 
från låg sittställning till 
“ståstolshöjd”.

FotKrYss
Ger behagligt stöd för fötterna 
vid vila och vid byte av 
sittställning.

sadelsitsen
Ger dig en naturlig hållning och 
perfekt balans, och den unika 
formen på ryggen inspirerar 
dig naturligt till rörelse och 
variation.

huvudstöd (tillval)
Ger dig bästa möjliga 
avlastning för huvud och nacke. 
Mellanrummet mellan stolens 
rygg- och nackstöd ger större 
rörelsefrihet.

hÅg stepup® (tillval)
Ger dig fler nivåer där du kan 
placera dina fötter.

hÅg Fotring (tillval) En 
extra nivå för vila och stöttning 
för fötterna.

inställningsmöjligheter
• Huvudstöd
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Rygghöjd
• Gungmotstånd
• Låsbar sitsvinkel
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NORDIC ECOLABEL

HÅG Capisco 8106 in Fame
231  057

mått och vikt för hÅg capisco  8105  8106  8126  8107  8127

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]  410-550* 410-550*  420-560*  410-550*  420-560*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  485-660  485-660  495-670  485-660  495-670

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]  570-810  570-810  580-820  570-810  580-820

Höjd på ryggbrickan [2]  -  480  480  480  480

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  -  170-260  170-260  170-260  170-260

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]  -  -  -  560-780  560-780

Sittdjup [5]  -  370-460  370-460  370-460  370-460

Sitsbredd [7]  490  490  460  490  460

Stolsbredd [8]  -  580  580  580  580

Fotkryss diameter [9]  700  700  700  700  700

Stolsvikt  7.5 kg  14.0 kg  14.5 kg  15.5 kg  16.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 17° bakåt mätt från neutralt läge som är 5° bakåt.  
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A.

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering.

utmärKelser 
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HÅG CAPISCO PULS®

Född från den legendariska “sadelsittsstolen”, HÅG 
Capisco Puls representerar en ny generation, i ton 
med den moderna, dynamiska arbetsplatsen. Som 
sin föregångare, är den baserad på vår förståelse av 
den mänskliga kroppen och dess konstanta behov 
av att röra på sig. HÅG Capisco Puls för arvet vidare, 
medans den vidgar vyerna för hela HÅG Capisco 
familjen.

En modern och flexibel stol, representerar en 
utveckling i form, funktion och användarvänlighet.
HÅG Capisco Puls nya slimmade och ljusa form 
reflekterar rytmen av en ny modig generation. 

 

Design: Peter Opsvik.  

Patent- och mönsterskyddad.

Trendigt lekfull och modernt sofistikerad.
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HÅG Capisco Puls  
representerar en ny  
generation, anpassad till den 
moderna, dynamiska  
arbetsplatsen. 
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HÅG Capisco Puls 8010

justerbar höjd
Sittställning kan varieras 
från låg sittställning till 
“ståstolshöjd”.

FotKrYss
Ger behagligt stöd för fötterna 
vid vila och vid byte av 
sittställning. Fotkrysset finns 
tillgängligt i svart eller blå plast, 
samt i silver, svart eller polerat 
aluminium.

sadelsitsen
Ger dig en naturlig hållning och 
perfekt balans, och den unika 
formen på ryggen inspirerar 
dig naturligt till rörelse och 
variation.

hÅg stepup® (tillval)
Ger dig fler nivåer där du kan 
placera dina fötter.

hÅg Fotring (tillval)
Extra nivå för att vila eller stötta 
fötterna.

inställningsmöjligheter
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Rygghöjd
• Gungmotstånd
• Låsbar sitsvinkel
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mått och vikt för hÅg capisco puls    8001 8002 8010 8020

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]   380-510*  395-525*  380-510*  395-525*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]   455-620  470-635  455-620  470-635

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]   540-770  555-785  540-770  555-785

Höjd på ryggbrickan [2]   -  - 470  470

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  -  -  145-235  130-220

Sittdjup [5]   -  -  400-470  400-470

Sitsbredd [7]   460  460  460  460

Maksimal stolsbredd [8]   -  -  560  560

Fotkryss diameter [9]   700  700  700  700

Stolsvikt    7.0 kg  7.0 kg  11.0 kg  11.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. Gungutslaget är 15 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 5 grader bakåt. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Standardliftomat enligt EN 1335. Class A.

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering. 

utmärKelser 

plastfärger

Svart Röd Grå Gul grön Blå grå
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HÅG FUTU®

Med HÅG Futu får du det bästa av två världar, ett 
avancerat inre som baseras på HÅGs inBalance® 

teknik, samt ett spänstigt och strömlinjeformat yttre 
som ger flexibilitet för användning i olika rum. Med 
sina rena och sammanhängande linjer kan HÅG 
Futu betraktas mer som en möbel än ett tekniskt 
hjälpmedel. Den är konstruerad för att skapa harmoni 
med omgivningarna. HÅG Futu har alla funktioner, 
men framstår ändå som fri från långa, dominerande 
spakar och utstående ratt som stör det visuella 
uttrycket.

Den är enkel, lätt att använda och passar lika bra 
för stora kontorslandskap som på det enskilda 
kontorsrummet. 

Design: HÅG Design under ledning av Marianne Støren 

Berg och Leif Isachsen/KODE Design.  

Patent- och mönsterskyddad.

Elegant och intelligent.
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Med sina rena och 
sammanhängande linjer kan 
HÅG Futu betraktas mer som en 
möbel än ett tekniskt hjälpmedel.
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HÅG Futu 1020

armstöd 
(tilläggsutrustning)
Kan enkelt justeras i höjd- och 
bredd. Kan också levereras i 3D  
eller med skinntopp.

FotKrYss 
Ger fötterna stöd och 
variationsmöjligheter. Levereras 
i svart eller silver.

FutuKnit™ 
En stickad textil som är 
specialdesignad för HÅG 
Futu och som är skräddarsydd 
för stolsryggen och sitsen. 
Tillgänglig i åtta färger.

inställningsmöjligheter
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Korsryggsstöd
• Gungmotstånd/ 

HÅG inBalance®

• Låsbar gungfunktion
• Höjd på armstöd
• Bredd på armstöd
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mått och vikt för hÅg Futu   1020 

Sitthöjd 165 mm liftomat [1]   400-550*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]   450-650

Höjd på ryggbrickan [2]   600

Höjden på främsta stödpunkten på ryggbrickan [3]  170-250

Sittdjup [5]   380-460 EN / 380-480 NPR

Höjd på armstöd [6]  195-290 EN / 200-300 NPR

Sitsbredd [7]   485

Maximal stolsbredd [8]   625-710

Fotkryss diameter [9]   720

Stolsvikt    17.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 13° framåt och 16° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 3° bakåt. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.
* Standardliftomat enligt EN 1335 och NPR 1813. 
Testad enligt British Standard (BS 5459-2). 

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering. 

 
 

FutuKnit™ Färger

utmärKelser 

mått och vikt för hÅg Futu communication   1070 

Sitthöjd [1]   465

Höjd på ryggstöd [2]   460

Sittdjup [4]   460

Sitsbredd [5]   465

Stolsbredd [6]   550

Armstöd [7]   215

Vikt   9.5 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. 
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Vänligen notera att måtten inte är exakta. 
Det kan variera lite från stol till stol.

Svart 
FTU 001 

Grå  
FTU 002 

Blå 
FTU 003 

Bourgogne  
FTU 004 

Röd   
FTU 005 

Grön 
FTU 006 

Sand  
TU 007 

Offwhite   
FTU 008 
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HÅG H09® EXCELLENCE

HÅG H09 9320 Excellence

stoppad rYgg
Har speciella luftkanaler som 
ger en svalkande effekt.

självbärande Klädsel 
(inte sträckt över en styv 
ram) Ger stöd och samtidigt 
möjlighet till rörelse.

Klädsel 
Tillgänlig i Antigo Soft skinn 
eller Vadal Uni. 

armstöd med tiltdown™  
Kan enkelt fällas nedåt så att du 
kan sitta närmare skrivbordet.
Armstöden kan även justeras i 
höjd och bredd.

Fotstöd
Fotkrysset ger behagligt stöd 
för fötterna vid vila och vid byte 
av sittställning. Finns i matt 
svart eller polerad aluminium.

justerbart svanKstöd 
och nacKstöd*
(på baksidan av ryggstödet)
De kan föras upp eller ner 
för att helt och fullt anpassa 
din sittupplevelse efter dina 
önskemål.

inställningsmöjligheter
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Svankstöd
• Nackstöd*
• Gungmotstånd bakåt
• Gungmotstånd framåt
• Låsbar sitsvinkel
• HÅG Tiltdown™

* Enbart på modell med hög rygg

HÅG H09 Excellence är exklusivitet satt i system.  
En stol i kompromisslös design med vadderat skinn 
av hög kvalitet i rygg och sits kombinerat med en unik 
sittkomfort. Det här är något så unikt som en mycket 
användarvänlig lyxmöbel som låter kropp och själ röra 
sig fritt. HÅG H09 Excellence är också en exklusiv 
förstaklass stol för mötesrummet.

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- och mönsterskyddad.

utmärKelser 
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Kompromisslös 
HÅG H09 Excellence är ren 
elegans.
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HÅG H09® INSPIRATION

HÅG H09 9220 Inspiration

transparent textil
Ger en luftig och behaglig 
känsla. Tillgänglig i Space eller 
Lumina.

självbärande Klädsel 
(inte sträckt över en styv 
ram) Ger stöd och samtidigt 
möjlighet till rörelse.

armstöd med tiltdown™  
Kan enkelt fällas nedåt så att du 
kan sitta närmare skrivbordet.
Armstöden kan även justeras i 
höjd och bredd.

Fotstöd
Fotkrysset ger behagligt stöd 
för fötterna vid vila och vid byte 
av sittställning. Finns i matt 
svart eller polerad aluminium.

justerbart svanKstöd 
och nacKstöd*
(på baksidan av ryggstödet)
De kan föras upp eller ner 
för att helt och fullt anpassa 
din sittupplevelse efter dina 
önskemål.

inställningsmöjligheter
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Svankstöd
• Nackstöd*
• Gungmotstånd bakåt
• Gungmotstånd framåt
• Låsbar sitsvinkel
• HÅG Tiltdown™

HÅG H09 Inspiration har en stilren och lätt framtoning 
och upplevs som mycket robust. Sätter du dig 
märker du hur nätryggen ger en luftig komfort och 
en behaglig rörelsefrihet, samtidigt som stolen känns 
mycket rejäl. Stolsryggen med den transparenta 
nättextilen kan fås i en mörk och en ljus version.

HÅG H09 Inspiration är också en exklusiv förstaklass 
stol för mötesrummet.

 
Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- och mönsterskyddad.

utmärKelser 

* Enbart på modell med hög rygg
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transparent textil

HÅG H09 Inspiration är en 
modern stol som blir en 
bekväm samarbetspartner.

LJUS LUMINA MÖRK LUMINASPACE
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HÅG H09® CLASSIC

HÅG H09 9130 Classic

stilFullt handtag
Handtaget sitter högst upp på 
ryggraden och hjälper dig när 
du behöver flytta runt stolen. 
Det kan även användas som 
rockhängare (standard på den 
höga modellen)

armstöd med tiltdown™  
Kan enkelt fällas nedåt så att du 
kan sitta närmare skrivbordet.
Armstöden kan även justeras i 
höjd och bredd.

Fotstöd
Fotkrysset ger behagligt stöd 
för fötterna vid vila och vid byte 
av sittställning. Finns i matt 
svart eller polerad aluminium.

justerbart svanKstöd 
och nacKstöd*
(på baksidan av ryggstödet)
De kan föras upp eller ner 
för att helt och fullt anpassa 
din sittupplevelse efter dina 
önskemål.

inställningsmöjligheter
• Sitthöjd
• Sittdjup
• Svankstöd
• Nackstöd
• Gungmotstånd bakåt
• Gungmotstånd framåt
• Låsbar sitsvinkel
• HÅG Tiltdown™

HÅG H09 Classic är en tidlös och robust arbetsstol 
som tål att jobba tre skift varje dag, utan att det syns 
hur mycket den används. Den ser alltid lika högrest 
och rakryggad ut.

Den ger ett starkt, rejält och inte minst pålitligt 
intryck. HÅG H09 Classic är testad enligt British 
Standard BS 5459-2 för 24-timmars bruk  

 

Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- och mönsterskyddad.

utmärKelser 
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Sitt bra. Sitt länge. HÅG H09 är 
en tidlös och robust arbetsstol. 
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HÅG H09® MEETING

HÅG H09 9372 Meeting Excellence

HÅG H09 Meeting har en hög rygg och  
HÅGs BalancedMovementMechanism™. Sitshöjden 
kan justeras och stolen har också en reglerbar  
svankstödsplatta för optimal komfort och stöttning 
under långa möten. Fotkrysset/ liftomaten finns till-
gänglig i matt svart eller polerad aluminium.

Mötesrumsstolen levereras också med ett mindre 
fotkryss och utan armstöd för att skapa mer yta. 

 
 
Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.  

Patent- och mönsterskyddad.

stilar 
HÅG H09 Meeting Excellence 
9372 finns tillgänglig i Antigo 
Soft skinn eller i exklusiva Vadal 
Uni i ull. HÅG H09 Meeting 
Inspiration 9272 levereras i 
en rygg, klädd i ett transpar-
ant tyg, i Space  eller Lumina. 
Sitsen finns tillgänglig i Antigo 
Soft skinn, Shimmer eller i Tex 
Uni kamgarnsull. 

FunKsjoner
• Möjlighet att gunga framåt 

och bakåt vilket säkerställer 
rörelse och variation.

• Justering av sitthöjd.
• Reglerbar ryggkudde 

med funktionellt 
justeringshandtag.

• Mindre fotkryss som ger 
bättre med plats runt 
sammanträdesbordet och 
större rörelsefrihet för 
deltagarna.

• Fotkryss för stöd och 
variation.

• Anpassade armstöd 
(tilläggsutrustning) som 
justeras enkelt i både höjd- 
och sidled.

tillbehör 
• HÅG H09 Basic armstöd med 

höjd- och breddjustering.
• Fotkryss i polerad aluminium.
• Fotkryss i svart (85 mm bredare 

än standard fotkryss på HÅG 
H09 mötesrumsmodellen).

utmärKelser 
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HÅG H09 9272 Meeting Inspiration

Elegant och luftig design. 
HÅG H09 Meeting stolar för 
mötesrummet. 
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HÅG H09® Classic

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09® Excellence

* Fotkryss i polert aluminium är ett tillval. 
** Basic armstöd.   

HÅG H09 Classic 9130* 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9220* 
i Space och Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9220** 
i Svart Lumina och Tex 900.

HÅG H09 Meeting Inspiration 9272* 
i Space och Tex 900.

HÅG H09 Excellence 9320* 
i Antigo Soft 56100. 

HÅG H09 Meeting Excellence 9372* 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Excellence 9330 
i Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Inspiration 9230* 
i ljus Lumina och Shimmer 001.

HÅG H09 Excellence 9330 
i Vadal Uni 111.
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mått och vikt för hÅg h09  9130  9220  9230  9320  9330

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  460-640  460-640  460-640  460-640  460-640

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]  -  -  -  -  -

Höjd på ryggbrickan [2]  1060  790  1060  790  1060

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  170-265  170-265  170-265  170-265  170-265

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]  625-775  625-775  625-775  625-775  625-775

Sittdjup [5]  395-515  395-515  395-515  395-515  395-515

Höjd på armstöd [6]  200-280  200-280  200-280  200-280  200-280

Sitsbredd [7]  480  480  480  480  480

Maximal stolsbredd [8]  670  670  670  670  670

Fotkryss diameter [9]  740  740  740  740  740

Stolsvikt   23.0 kg  21.5 kg  21.5 kg  19.5 kg  22.0 kg

Mål i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 7° framåt och 14° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 3° bakåt. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.
* Standardliftomat enligt EN EN 1335 Class A. 
Testad enligt  British Standard (BS 5459-2). 

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid 
mått av ryggstödsreglering. 

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras,  
anges minimum och maximum mått. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått utan armstöd 
** Maximal diagonal diameter. 

mått och vikt för hÅg h09 meeting 9272 9372

Sitthöjd [1]   385-520 385-520

Höjd på ryggbrickan [2]  570 570

Fotkryss diameter [3]  650 650

Sittdjup [4]  475  475

Sitsbredd [5]  480 480

Stolsbredd [6]  600-680 (740)** 600-680 (740)**)

Höjd på armstöd [7]  155-265 155-265

Stolsvikt   16.0 13.0* kg 16.5 13.5* kg

Gungutslaget: 
Neutral -4º -4º 
Framåt 4º 4º 
Bakåt 13º 13º
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HÅG H05®

Vill du tänka nytt och handla snabbt? HÅG H05 
är din stol. Den är genialt lätt att justera. Med en 
enda spak och en enda ratt kan du på ett enkelt sätt 
justera sittställningen efter dina behov. Det har aldrig 
varit enklare att få full rörelsefrihet på jobbet. God 
komfort med mjukhet i sits och rygg. Enkel och smart 
design – och naturligtvis försedd med HÅGs exklusiva 
gungmekanism. 

Variation och rörlighet ger glada kollegor och 
inte minst roligare arbetsdagar. Din arbetsplats 
blir komplett med HÅG H05 Communication, en 
besöksstol som matchar din arbetsstol. Denna 
kollektion ger en personlig och aktiv sittlösning i alla 
kontorsmiljöer. 
 
 
 
Design: Peter Opsvik. 

Patent- och mönsterskyddad.

Så enkelt. Så smart.
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En distinkt och smart design 
utrustad med HÅGs unika  
BalancedMovementMechnism™.
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HÅG SwingBack® armlstöd

JUSTERINGSRATT “4-I-ETT”
Sittdjup, rygghöjd och 
gungmotstånd framåt och 
bakåt är sammankopplade, 
och ställs in i ett och samma 
moment genom att vrida på 
ratten.

FOTKRYSS
Ger behagligt stöd för fötterna 
vid vila och vid byte av 
sittställning.

HUVUDSTÖD (TIllVAl))
Huvudstöd ger dig bästa 
möjliga avlastning för huvud 
och nacke. Mellanrummet 
mellan stolens rygg- och 
nackstöd ger större 
rörelsefrihet.

HÅG SWINGBACK® 
ARMSTÖD (TIllVAl)
Gör det möjligt att föra  
armstöden bakom ryggstödet 

INSTÄllNINGSMÖJlIGHETER
• Huvudstöd
• Sitthöjd
• Justeringsratt ”4-i-ett ”
• HÅG SwingBack® armstöd 

(tillval)
• Låsbarsitsvinkel

HÅG H05 5600 (huvudstöd är tillval)
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Mått och vikt för HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  465-645  465-645  465-645  

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]  550-785  550-785   550-785

Höjd på ryggbrickan [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  150-230  150-230  150-230 

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]  845-590  845-590  845-590

Sittdjup [5]  385-480  385-480  385-480

Höjd på armstöd [6]  200-280  200-280  200-280 

Sitsbredd [7]  485  485  485 

Maximal stolsbredd [8]  600-700  600-700  600-700 

Fotkryss diameter [9]  700  700  700

Vikt  12.5 kg / 13.0 kg  16.0 kg / 16.5 kg  18.0 kg / 19.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 11° framåt och 15° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 3° bakåt. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A. 
Testad enligt British Standard (BS 5459-2). 

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering.

UTMÄRKElSER 

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt.  
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått utan armstöd. 
** Maximal diagonal diameter.  

Mått och vikt för HÅG H05 Communication   5370** 5470**

Sitthöjd [1]   445  445

Höjd på ryggbrickan [2]   460 460 

Sittdjup [4]   415 415 

Sitsbredd [5]   445  445

Stolsbredd [6]   570 470*  570 470*

Armstöd [7]   235 235

Vikt   7.2 kg  7.2 kg

Gungutslag: 
Neutral  -4º -4º 
Framåt  9º 9º 
Bakåt  13º 13º
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HÅG H04®

Det är ingen tillfällighet att HÅG H04 är 
förstahandsvalet för många inredningsarkitekter. 
Den rena och tidlösa designen gör att HÅG H04 
passar perfekt i alla arbetsmiljöer. Den noggranna 
justeringen gör att du kan ställa in alla funktioner 
oberoende av varandra och anpassa stolen efter dina 
behov. Med en ökning av vinkeln på gungan och 
även den extra stoppningen på sits och rygg får du 
nu en ännu större känsla av komfort. HÅG H04 finns 
tillgänglig som arbetsstol och matchande besöksstol.

 

Design: Peter Opsvik. 

Patent- och mönsterskyddad.

Tidlös och bekväm
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Den rena och tidlösa designen 
gör att HÅG H04 passar  
perfekt i alla arbetsmiljöer.
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BRED VERSION
HÅG H04 4650 är 4 cm bredare 
än standardmodellerna och 
har tjockare sits vilket ger extra 
komfort.

HUVUDSTÖD (TIllVAl)
Ger dig bästa möjliga 
avlastning för huvud och nacke. 
Mellanrummet mellan stolens 
rygg- och nackstöd ger större 
rörelsefrihet.

ARMSTÖD
(tillval för 4000 och 4200) 
Höj- och sänkbara samt 
breddreglerbara.

FOTKRYSS  
Ger behagligt stöd för fötterna 
vid vila och vid byte av 
sittställning.

INSTÄllNINGSMÖJlIGHETER
• Sittdjup
• Sitthöjd
• Rygghöjd
• Gungmotstånd bakåt
• Gungmotstånd framåt
• Låsbar sitsvinkel
• Huvudstöd
• Armstöd

HÅG H04 4600 (huvudstöd är tillval)
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Mått och vikt för HÅG H04  4100  4200  4400  4600  4650

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]  385-525*  390-530*  390-530*  390-530*  390-530*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  460-640  465-645  465-645  465-645  465-645

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]  550-785  555-790  555-790  555-790  555-790

Höjd på ryggbrickan [2]  470  470  510  590  590

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Höjd på främsta stödpunkten på  
huvudstödet [4]  170-270  166-255  166-255  166-255  166-255

Sittdjup [5]  360-470  390-505  390-505  390-505  390-505

Höjd på armstöd [6]  205-300  205-300  205-300  205-300  205-300

Sitsbredd [7]  465  470  470  470  510

Maximal stolsbredd [8]  580-680  580-680  580-680  580-680  580-680

Fotkryss diameter [9]  700  700  700  700  700

Vikt  13.0 kg  13.0 kg  15.5 kg  16.0 kg  16.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är 15° framåt och 15° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 5° bakåt. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A. 
Testad enligt British Standard (BS 5459-2). 

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering. 

UTMÄRKElSER

Mått och vikt för HÅG H04 Communication   4470** / 4472**

Sitthöjd [1]   445 / 375-515

Höjd på ryggbrickan [2]   510 / 510

Fotkryss diameter [3]   -  / 700

Sittdjup [4]   425 

Sitsbredd [5]   450 

Stolsbredd [6]   600 480* 

Armstöd [7]   210 

Vikt  10.0 kg / 9.0 kg

Gungutslag: 
Neutral  -5º 
Framåt  9º 
Bakåt  13º

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt.  
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått utan armstöd. 
** Armstöd är tillval. 
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HÅG H03®

HÅG H03 är en allsidig stol som passar för alla. 
De enkla, harmoniska linjerna är designade för att 
passa in i praktiskt taget alla öppna landskap. Den 
består av få delar och har utvecklats med hjälp av 
återvunnen plast, vilket gör den till en miljövänliga 
sittlösning. Mekanismen, som bygger på en genial 
gungstolsprincip, ser till att hålla kroppen i rörelse. 
Med ett enkelt handgrepp kan du på ett ögonblick 
justera flera funktioner samtidigt. Det är inte konstigt 
att denna flexibla och användarvänliga kollektion är 
en stor favorit vid utbildningsinstitutioner. 

 

 

 

Design: Søren Yran.  

Patent- och mönsterskyddad.

Hans. Hennes. Din. Min. Vår.
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Mekanismen, som bygger på en 
genial gungstolsprincip, ser till 
att hålla kroppen i rörelse. 
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HÅG H03 330

UNIK GREPPJUSTERING
Justerar på ett enkelt 
sätt samtidigt sittdjupet, 
ryggstödets höjd, 
gungmotståndet och 
armstöden (armstöd finns som 
tillval), vilket underlättar när 
flera olika personer ska turas 
om att använda stolen.

GUNGMOTSTÅND
Finns på HÅG H03 340 och 
350.

FOTKRYSS
Ger behagligt stöd för 
fötterna vid vila och vid byte 
av sittställning. Fotkryss i 
aluminium till H03 är ett tillval.

INSTÄllNINGSMÖJlIGHETER
• Ryggstödshöjd
• Sitthöjd
• Gungmotstånd
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Mått och vikt för HÅG H03  330  340  350

Sitthöjd 150 mm liftomat [1]  390-530*  390-530*  390-530*

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]  520-700  520-700  520-700

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]  550-785  550-785  550-785

Höjd på ryggbrickan [2]  300  410  430

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och  
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]  165-245  165-245  165-245

Sittdjup [5]  390-490  390-490  390-490

Höjd på armstöd [6]  165-285  165-285  165-285

Sitsbredd [7]  510  510  465

Maximal stolsbredd [8]  530  580  580

Fotkryss diameter [9]  685  685  685

Vikt  12.0 kg  12.0 kg  13.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Gungutslaget är10° framåt och 14° bakåt från neutralt läge. Neutralt läge är 3° bakåt. 
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A. 
Testad enligt British Standard (BS 5459-2).

A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg. 
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering.

UTMÄRKElSER
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HÅG SIDEWAYS®

Detta är en stol som verkligen tar den moderna  
möteskulturen på allvar. HÅG Sideways har tagit  
skandinavisk möbeldesign ytterligare ett spännande 
steg framåt. Sittandes. Den här revolutionerande 
mötesstolen är bekväm oavsett vilket håll du sitter 
åt. Sitsen är utformad för maximal sittkomfort och 
ger god rörelsefrihet. Armstödet slingrar sig runt 
stolsryggen som en omfamning och bjuder in  
armen till stöd och vila. Äntligen en stol som gör  
det bekvämt att sitta åt sidan.

 

Design: Formel Industridesign och HÅG. 

Patent- och mönsterskyddad.

Furnituristic.
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Komfortabel oavsett vilket håll 
du snurrar och vänder dig.
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HÅG Sideways 9730

SITSENS FORM
Stor och bekväm sits som är 
formad så att det känns lika 
naturligt att sitta sidlänges 
som att sitta rakt fram. Ger 
dig komfort, variation och 
rörelse på ett naturligt sätt i 
sammanträdes rummet.

ARMSTÖD
Kan du använda för att vila och 
stödja armarna på, eller som 
hjälp när du ska dra stolarna 
fram och tillbaka på plats.

FÄRGVAl – PlAST/TEXTIl
Plastryggen på HÅG Sideways 
kan fås i olika färger. På klädda 
delar kan du välja mellan en 
mängd olika tyger och färger 
från vår HTC kollektion. HÅG 
Sideways har även egna 
textilier i specialgjord design 
och utvalda färger. Be din 
HÅG-försäljare om färgprover.

FOTKRYSS
Fotkryss i polerad aluminium 
(modell 97x2).

UNDEREDE
Underrede i rostfritt stål 
(modell 97x0). 

KÄNNETECKEN
Balanserad gunga: ger dig 
rörelse och variation.

Memospindel (tillval för 
modeller med fotkryss - 97x2): 
Sitsen gungar tillbaka till dess 
original position när du ställer 
dig upp. Stärker en ordentlig 
och presentabel miljö

Stapelbar: modeller med ben 
(97x0) kan staplas.
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Softgrid 099 Softgrid 084 Softgrid 065 Softgrid 023

Mått och vikt för HÅG Sideways  9730 9740 9732  9742

Sitthöjd [1]  465 465 470  470

Höjd på ryggbrickan [2]  380  380 380 380

Fotkryss i diameter [3]  - - 785  785

Sittdjup [4]  470  470 470 470

Sitsbredd [5]  490  490  490 490

Stolsbredd [6]  600 600 580/805* 580/805*

Armstöd [7]  235  235 235 235

Vikt  10.5 kg 10.5 kg 10.0 kg 10.0 kg

Gungutslag: 
Neutral -7º -2º -3º -3º 
Framåt 9º 9º 9º 9º 
Bakåt 10º 10º 9º 9º

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt.  
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått utan armstöd. 
** Armstöd är tillval.

UNIKA HTC FÄRGER FöR HÅG SIDEWAYS 9730 och 9732:

Plastfärger för rygg

Softgrid™ textiler (enbart sätet)

UTMÄRKElSER

Svart Ochra Sand Oliv
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HÅG CONVENTIO®

Sammanträden och konferenser kan vara extremt 
statiska och tröttande. De goda nyheterna är att 
det behöver de inte vara. HÅG Conventio är liksom 
HÅG Conventio Wing särskilt utformad med tanke på 
sammanträden och konferenser. Med sin inbyggda 
gungmekanism uppmuntrar den till variation och 
rörelse. Det ger kroppen energi och håller huvudet 
klart och fokuserat, även under de möten som inte är 
alltför spännande. Sitt ned och vakna upp. 

HÅG Conventio har samma användningsegenskaper 
och lika bra rörlighet som HÅG Conventio Wing.  
Både HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing 
lämpar sig mycket väl för skolor, universitet, bibliotek, 
matsalar, kaféer, mötesrum, hotell och konferenssalar. 

Design: Peter Opsvik.

Patent- och mönsterskyddad.

Vakna upp. Utan hjälp av kaffe.
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Ger kroppen energi och håller  
huvudet klart och fokuserat, 
även under de möten som inte är 
alltför spännande.
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HÅG Conventio 9511

AvtAGBAr klädSel
Kan tas av för rengöring 
eller byte. Kan fås på HÅG 
Conventio-modellerna 9510, 
9511, 9512, 9520, 9521 och 
9522.

Bred verSion (9511 ocH 
9521)
4 cm bredare än 9510 och 
9520.

StApelBAr
Kan staplas i höjder på 10-15 
stolar med ben.

tillvAl
Armstöd.

Stolsupphängare.

kopplingskloss: Gör 
radkopplingen till en enkel 
uppgift.

Skrivplatta: Högerhängd med 
svart plastbord och aluminium 
arm. Nedfällbar för en säker 
utrymning och stapling av 
stolar. BIFMA godkänd.

transportvagn: Det har aldrig 
varit enklare att frakta en stapel 
med HÅG Conventio.
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Mått och vikt för HÅG Conventio  9510 / 9520  9511 / 9521 9512 / 9522

Sitthöjd [1]  455  450 400-540

Höjd på ryggbrikk [2]  390  460 460

Fotkryss diameter [3]  -  -  635

Sittdjup [4]  425  430 430

Sitsbredd [5]  390  430 430

Stolsbredd [6]  460* 550  500* 590  460* 550

Armstöd [7]  230  230 230

Vikt  5.0 kg  6.0 kg 8.5 kg

Gungutslag: 
Neutral -5˚ -5˚ -5˚ 
Framåt 12˚ 12˚ 12˚ 
Bakåt 11˚ 11˚ 11˚

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt.  
När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått. 
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått med armstöd (armstöd är tillval på HÅG Conventio 9512). 

UTMÄRKElSER 
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HÅG CONVENTIO WING®

HÅG Conventio Wing är en dynamisk stol som är 
speciellt utformad med tanke på sammanträden 
och konferenser. Den inbyggda gungmekanismen 
inspirerar till rörelse och variation, vilket ökar 
blodcirkulationen, koncentrationsförmågan och 
arbetsförmågan hos dina medarbetare eller din 
publik. HÅG Conventio Wing är tillverkad av lätta 
material som tål hårdhänt använding. Det enkla 
underhållet gör stolen särskilt lämplig för flitig 
användning i bland annat skolor, universitet, bibliotek, 
matsalar, kaféer, mötesrum, hotell och konferenssalar. 
Dessutom har den en vingformad rygg som ger 
stolen en vacker form. 

 
Design: Peter Opsvik. 

Patent- och mönsterskyddad.

En robust lättviktare.
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En dynamisk stol speciellt 
utformad med tanke på 
sammanträden och konferenser.
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HÅG Conventio Wing 9811

AvtAGBArt täcke
Kan tas av för rengöring eller 
byte. Kan fås på alla HÅG 
Conventio Wing - modellerna.

fotkrySS
Fotkrysset har en höjdreglerbar 
liftomat och ger stöd och 
variationsmöjligheter. HÅG 
Conventio Wing 9812, 9822 
och 9832 har fotkryss.

färGer
Sits- och ryggskal på HÅG 
Conventio Wing kan fås i svart 
S9000N, grått S5005B20G, vitt 
S0500N, rött S1580Y90R, gul-
grön S2050G90Y och blå-grå 
S4030R90B.

StApelBAr
Kan staplas i höjder på 10-15 
stolar med ben

tillvAl 
Armstöd.

Stolsupphängare.

Skrivplatta: Högerhängd med 
svart plast bord och aluminium 
arm. Nedfällbar för en säker 
utrymning och stapling av 
stolar. BIFMA godkänd.

kopplingskloss: Gör 
radkoppling till en enkel 
uppgift.

transportvagn: Det har aldrig 
varit enklare att frakta en stapel 
med HÅG Conventio Wing.

Stolsupphängare: För montering 
på undersidan av bordsskivan. 
Gör det enklare att rengöra 
golvet. 
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Mått och vikt för HÅG Conventio Wing  9811  9821  9831  9812  9822  9832

Sitthöjd [1]  430  430  430  375-515  380-520  380-520

Höjd på ryggbrickan [2]  380  380  380  380  380  380

Fotkryss diameter [3]  -  -  -  635  635  635

Sittdjup [4]  420  420  420  420  420  420

Sitsbredd [5]  425  425  425  425  425  425

Stolsbredd [6]  500 600*  500 600*  500 600*  465* 600* 465* 600 465* 600 
    635** 635**  635**

Armstöd [7]  245  245  245  245  245  245

Vikt  4,4* 5,2  4,6* 5,4  4,8* 5,6  6,8* 7,6  7,0* 7,8  7,2* 8,0

Gungutslag: 
Neutral -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ -5˚ 
Framät 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 12˚ 
Bakåt 11˚ 11˚ 11˚ 11˚ 11˚ 11˚

Mått i mm. Sitthöjd med 64 kg i belastning. Där stolen är justerbar anges minimum och maximum mått.  
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol. 
* Mått med armstöd. 
** Maximal diagonal diameter (fotkryss är större än stolens diameter). 
 

HÅG Conventio Wing 9811  
Armstöd och skrivplatta är tillval.

UTMÄRKElSER 

Om du vill se mer noggrant hur färgerna ser ut, kan du be din HÅG-återförsäljare om färgprover.

Gul grön – Blå grå – Rött – Vitt – Grått – Svart 
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HÅG TOTAl COlOur™ STANDArD
HÅG Total Colour (HTC) Standard är vår kollektion 
av tyger, läder och andra material. Kollektionen 
är framtagen för att ta fram det allra bästa i deras 
visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och 
skinn i våran HTC Standard kollektion är av utmärk 
kvalitet och har ett minimum av 80,000 Martindale.  
Vi erbjuder kort leveranstid, gynnsam prissättning  
och alla våra material följer strikta miljökrav. 

För att underhålla tyg och läder, vänligen dammsug 
med en möbelborste eller använd en vit trasa 
urvriden i ljummet destillerat vatten.

Kollektion Material Martindale  Garanti

Antigo Soft  Semi-anilin hud -  10 år

Comfort+  88% polyester, 12% polyuretan  150 000  10 år

Fame  95% ull, 5% polyamid  200 000  10 år

Nexus  100% polyester  100 000  10 år

Remix 2 90% borstad ny ull, 10% polyamid 100 000  10 år

Shimmer  80% borstad ny ull, 20% polyamid 104 000  10 år

Steelcut Trio 2  90% borstad ny ull, 10% polyamid  80 000  10 år

Tex Uni  92% borstad ny ull, 8% polyamid  108 000  10 år

Vadal Uni  92% ull, 8% polyamid  102 000  10 år

Xtreme Plus  100% återvunnen polyester FR 100 000  10 år

ANTIGO SOFT 
Klassiskt semianilinskinn av hög kvalitet. Bra 
friktions- och andningsegenskaper. Antigo 
Soft är en miljövänlig produkt där krom inte 
är avänt i framtagningsprocessen. I ytan 
kan det förekomma kännetecken av ärr och 
märken från tex insektsbett. Dessa är bevis 
på produktens naturliga upphov och är en 
del av dess karaktär.

COMFORT +
Comfort + har en jämn töjbarhet och noppar 
inte. En unik fiberkombination ger en 
enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.

FAME 
Fame är ett tättvävt tyg av kamgarnsull och 
polyamid, en kombination som gör tyget 
extra slitstarkt och mjukt.

NEXUS
Nexus är en polyesterväv med en elegant 
designad nålsticksmatris som ger en 
grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar 
upp strukturytan i kombination med fräscha 
men subtila färger.

REMIX 2 
Remix 2 är ett slitstark tyg av borstad ull och 
polyamid från melange garn. Mixen av flera 
olika färgfibrer ger en oregelbunden yta 
med en subtil kontrast mellan struktur och 
färg.

SHIMMER
Satinvävd borstad ull kombinerad med 
polyamide. Väv- och fibrerkombinationen 
ger en oregelbunden, glittrande effekt.

STEElCUT TRIO 2
Steelcut Trio 2 är en stärkt textil i 
kamgarnsull och polyamid, vävd av tre 
olika färger. Färgerna och den speciella 
vävningen skapar en tredimensionell yta där 
färgerna ändras beroende från vilket hålll 
man tittar. 

TEX UNI
Tex Uni är vävt av den bästa kamgarnsullen 
och har en blank satinyta. 

VADAl UNI
Mjukt, filtad ulltextil av hög kvalitet med ett 
inbyggt uttryck och varmt utseende. 

XTREME PlUS
Xtreme Plus är ett FR-vävt crepetyg av 100% 
återvunnen polyester med exceptionell 
flamskydd som följer alla europeiska 
standarder. Extra stretch och struktur ger en 
oregelbunden och skinande glans.  

Om du inte hittar det du söker i vår HTC 
Standardkollektion, kan vi även erbjuda 
ett omfattande sortiment från vår HTC 
Extendedkollektion.

 
För mer information 
www.hag.se

* Information om prisgrupper finns i prislistan.
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THANK YOU 
We would like to thank Kvadrat for allowing us 
to use their premises for the HÅG SoFi interior 
photography. We would also like to thank the 
following: Norway Designs, Illums Bolighus, 
Verket Interiør, Hay and DKNO Skandinavisk 
Design.

Design 
Marketing & Brand Communication,  
Scandinavian Business Seating

Print 
KLS Grafisk Hus A/S

Product photos 
Pål Laukli and Moment Studio

Interior photos 
Per Gunnarsson, Egon Gade and Pål Laukli

Styling interior 
Susanne Swegen, Alessandro d’Orazio,  
Jannicke Kråkevik and Christine Haerra
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HÅG COLLECTION

HÅG CapisCo

HÅG CapisCo puls

HÅG H09

HÅG H09

8105 8106 8107 8126 8127

9330 Excellence 9372 Meeting Excellence8001 8010 8020

HÅG soFi

1020 1020 10207210 7310 7310 7212 Communication7210

9320 Excellence  

9230 inspiration 9272 Meeting inspiration 9130 Classic9220 inspiration



HÅG H05

HÅG H05

HÅG H04

HÅG H04

5100 5200 5300 

5470 Communication 1020 1070 Communication

4100 4200 4400 4600 4650

4470 4472 4472

5400 5500 5600

5370 Communication

HÅG Futu



HÅG H03

HÅG sideways

HÅG Conventio

HÅG Conventio winG

330 340 350

9730 9732 9740 9742

9521 9512

9811 9821 9831 9832

9510





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  

produktionsanläggningar i norska Røros och svenska Nässjö.  

Dessutom har företaget säljbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna,  

Storbritannien, Frankrike, Singapore och Schweiz.

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




