
THE HÅG MOVEMENT
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Seuraa HÅGia Facebookissa



Sinua ei ole tehty istumaan paikallaan, vaan haluat nauttia aktiivisesta elämäs-

tä. Nykypäivänä joudumme kuitenkin istumaan usein pitkiä päiviä toimistolla. 

Onneksi HÅG tietää paljon liikkuvuuden luomisesta. Istuinratkaisumme tuovat 

liikettä sinuun ja työpaikallesi. HÅG-tuoli muuttaa pysyvästi tapasi istua.  

Tuolimme sydän on BalanceMovementMechanism™-tekniikka, joka pitää sinut 

intuitiivisesti tasapainossa ja jatkuvassa liikkeessä niin, ettei sinun tarvitse edes 

ajatella asiaa. HÅG on suunniteltu työskentelyä ja luovuutta varten. HÅG-tuo-

lissa yhdistyvät skandinaavinen muotoilu, ergonomia ja edistyksellinen ympä-

ristöystävällinen ajattelutapa. Se tuo ihmisille ja yrityksille rajatonta liikkuvuutta 

ainutlaatuisella tavalla. 
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Liike on elämän ydin. Luonnollinen, 
hoitava, parantava. Kun työpäivään si-
sältyy paljon istumista, liike ja vaihtelu 
on elintärkeää. 
HÅG-tuolin ydin on ainutlaatuinen BalancedMovementMechanism™- 
tekniikkamme, joka pitää sinut intuitiivisesti tasapainoisessa liikkees-
sä. HÅG-tuoli inspiroi sinua vaihtelemaan asentoasi. Se vaikuttaa 
yläruumiin ja käsien lisäksi myös jalkoihisi. Työtuolilla istuessasi 
jalkasi ovat usein paikoillaan lattialla. Jalat ovat olennaisen tärkeät 
verenkierron kannalta, mikä vaikuttaa koko elimistöösi ja siten myös 
luovuuteesi ja työtehoosi. HÅG-tuolilla istuessasi et voi olla liikutta-
matta jalkojasi.
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Balanced Movement Mechanism™

-tekniikka

tasapaino on liikkeen paras 
lähtökohta
Keskitetty kallistuspiste pitää sinut tasapainossa ja 
jatkuvassa liikkeessä. 

Istuin ja selkänoja ovat yhteydessä toisiinsa, joten 
kun nojaat taaksepäin, istuimen etuosa nousee ja 
saa aikaan liikkeen nilkoissasi.

Kun nojaat eteenpäin työasentoasi, istuimen etu-
reuna laskeutuu. Se pitää sinut virkeänä, luovana 
ja liikkuvana... kaikkea mitä tarvitset työpäiväsi 
aikana.
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Koe HÅG SoFi

SoFi sopii kaikkiin ympäristöihin 
ja erottuu aina edukseen. Se on 
täydellinen ratkaisu kaikkiin istuin-
tarpeisiin.
Houkutteleva, vetovoimainen, inspiroiva. HÅG SoFi on 
suunniteltu yksilöitäväksi. Hienovaraisesta ja hillitystä 
vaikuttavaan ja uskaliaaseen. Valikoimassa on katta-
vasti malleja, materiaaleja ja värejä, joista voit yhdistää 
mieleisesi ratkaisun. 

casual
Sinulle, joka tunnet olosi kotoi-
saksi työpaikallasi. HÅG SoFi 
soveltuu hyvin rentoihin työym-
päristöihin. Sen pehmeäsävyiset 
kankaat ja hienovaraiset kontrastit 
luovat selkeän ja miellyttävän 
vaikutelman. 
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formal
HÅG SoFi on ajaton ja tyylikäs 
tuoli, jonka muotoilu kunnioit-
taa perinteitä. Tuolin selkeät ja 
yhdenmukaiset pinnat, värit ja 
yksityiskohdat sulautuvat tasapai-
noiseksi ja tyylikkääksi kokonai-
suudeksi. 
Se luo aina upean vaikutelman.

edge
Tämä HÅG SoFi tekee vaiku-
tuksen. Se on tyylikäs valinta 
värikkääseen työympäristöön 
– trendikäs ja sopivasti uskalias. 
HÅG SoFi yllättää kontrastiväreil-
lään, jotka korostavat tuolin yksi-
tyiskohtia ja muotoja. Sen leikkisä 
asenne haastaa ja inspiroi.
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Tilava istuinosa, säädettävä 
ristiseläntuki, laadukkaat  

istuinpinnat.

Tyylikäs ja hienostunut  
ulkoasu.Tarkasti valitut  

materiaalit ja värit.

Muotoilu on tarkkaan harkittu 
kaikista näkökulmista. Selkänoja 

ja käsinojat ovat visuaalisesti 
tasapainoiset.

Sinun on nähtävä, koettava ja 
aistittava se itse – HÅG SoFi 
on visuaalinen, koskettava ja 

liikettä luova elämys.

Pintamateriaalit luovat  
laadukkaan vaikutelman.

BalancedMovementMechanism™  
kanssa HÅG inBalance™
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HÅG SoFi on täydelli-
nen työtuoli

Yksilöllinen ja silti kaikille sopiva – 
HÅG SoFi on täydellinen ratkaisu.  
Siinä kiteytyy HÅG-tuotemerkin kaikki 
parhaat ominaisuudet. Koe HÅG SoFi. 
Se sopii kaikkiin työympäristöihin ja voi olla joko hienovarainen tai 
räiskyvä. Voit valita tyylin ja vaikutelman tarpeittesi mukaan. 

Kun istut HÅG SoFi -tuolilla, huomaat, kuinka sen progressiiviset 
muodot herättävät yksityisyyden tunteen jättäen silti tilaa yhteistyöl-
le. Tuolin BalancedMovementMechanism™-tekniikka vastaa kehosi 
pienimpiinkin liikkeisiin pitäen sinut tasapainossa ja jatkuvassa liik-
keessä. Innovatiivinen HÅG SlideBack™ sisältää mukavat käsinojat. 
Vivut on sijoitettu intuitiivisesti ja niiden käyttäminen on helppoa.

HÅG SoFi on täydellinen työtuoli. Se on skandinaavisen muotoilun 
täydellinen ilmentymä, jossa yhdistyvät ergonomian, kestävyyden, 
laadun ja visuaalisen muotoilun parhaat ominaisuudet. Valmistaudu 
pieneen vallankumoukseen.

* HÅG SlideBack™ -monitoimikäsinojissa on taaksepäin liukuva rakenne. Käsinojat liikkuvat 
suoraan taaksepäin. Voit työntää ne helposti haluamaasi asentoon.  
Nyt voit istua myös sivuttain. Käsinojat muuntuvat helposti myös tilaviksi kyynärtuiksi.

HÅG SlideBack™ -monitoimikä-
sinojissa on taaksepäin liukuva 

rakenne.*

Virtaviivainen pääntuen kiinnike.

Yksilöitävä – HÅG SoFin  
ulkoasu voidaan helposti  
räätälöidä halutunlaiseksi.

Säätöjen tekeminen on  
helppoa metallisilla vivuilla.

Intuitiivinen istuinkorkeuden  
ja -syvyyden säätö.
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HÅG:lla on tiukat laatustandardit. Tuotteiden toiminnallisuus, mitat, 
viimeistely ja kestävyys testataan useiden kansainvälisten standar-
dien mukaisesti. Ja me ylitämme aina vaatimukset. HÅG on myös 
sitoutunut edistämään kestävää kehitystä. 

Jokainen HÅG-tuoli suunnitellaan ja valmistetaan elinkaaren viiden 
perusperiaatteen mukaisesti. HÅG SoFi edustaa kehityksen kirk-
kainta kärkeä. Se on tällä hetkellä markkinoiden parhaiten kestävää 
kehitystä edustava työtuoli. Tuolin komponentit ovat pääasiassa 
kierrätetystä ja kierrätettävästä materiaalista. Emme käytä mitään 
haitallisia kemikaaleja tai liimoja. Tavoitteemme on jatkaa luokkam-
me parhaana.

kestävän kehitYksen 
periaatteemme
1.  Kevyt rakenne

2.  Vähän komponentteja

3.  Laadukkaat materiaalit

4.  Pitkä elinkaari

5.  Kehdosta kehtoon

mittaYksiköt:
I.  Pienin mahdollinen hiilija-

lanjälki

II.  Ei myrkyllisiä kemikaaleja

III. Vähennetty uusiutumatto-
mien luonnonvarojen käyttö

niin laatustandardien kuin ympäristönsuojelun kannalta. Emme tee koskaan  
kompromisseja kummankaan suhteen. HÅG SoFi edustaa kehityksen kärkeä.

HÅG on kestävän kehityksen 
edelläkävijä –
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håg sofi edustaa kehi-
tYksen kärkeä
—  Selkänojan kuori on valmis-

tettu kierrätetystä polypro-
pyleenistä

—  Kankaat voidaan vaihtaa 
ilman erikoistyökaluja

—  Ympäristöystävälliset maalit 
– hopea, musta, valkoinen

—  Käsinojien päälliset on 
valmistettu kierrätetystä 
alumiinista tai polyamidista

—  Istuinkuori ja suojukset on 
valmistettu kierrätetystä 
polypropyleenistä (musta)

—  Käsinojien runko, poikkituki 
ja jalusta on valmistettu 
kierrätysalumiinista
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Yksilöllinen ja silti kaikille sopiva. HÅG SoFi -mallisto 
on suunniteltu yksilöitäväksi. Mieltymystesi mukaan. 
Hienovaraisesta ja hillitystä vaikuttavaan ja uskaliaa-
seen. HÅG SoFin selkeät ja puhtaat muodot sekä 
pinnat, värit ja yksityiskohdat luovat yhdessä upean 
liikkuvan elämyksen ja kiehtovan ulkoasun. Valikoimas-
sa on kattavasti malleja, materiaaleja ja värejä, joista 
voit yhdistää mieleisesi ratkaisun.

HÅG SoFi yhdistää täydellisesti HÅG-tuotemerkin 
kaikki parhaat ominaisuudet. Se on skandinaavisen 
muotoilun täydellinen ilmentymä, jossa yhdistyvät er-
gonomian, kestävyyden, laadun ja visuaalisen muotoi-
lun parhaat ominaisuudet.

Kun istut HÅG SoFi -tuolilla, huomaat, kuinka se herät-
tää yksityisyyden tunteen jättäen silti tilaa yhteistyölle. 
Tuolin BalancedMovementMechanism™-tekniikka 
reagoi kehosi pienimpiinkin liikkeisiin ja pitää sinut 
tasapainossa ja jatkuvassa liikkeessä. Innovatiivinen 
HÅG SlideBack™ sisältää mukavan käsinojan. Vivut 
on sijoitettu intuitiivisesti ja niiden käyttäminen on 
helppoa. 

HÅG SoFi erottuu aina edukseen ja sopii kaikkiin 
ympäristöihin.

Suunnittelu: Frost Produkt, Power Design ja Scandinavian Business 

Seating Design Team. Patentti- ja  design suojattu.

Erottuu edukseen ja sopii  
kaikkiin ympäristöihin
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Standard collection

HÅG SoFi® collection

HÅG SoFi 7212 Communication  
black frame
Musta alumiini ja mustat muoviosat. 
Neljä sakarainen jalusta (ei pyöriä) 
Kuvassa: Remix 123. Korkea selkänoja.

HÅG SoFi 7210** black frame  
Musta alumiini ja mustat muoviosat.  
Kuvassa: Remix 183 keskikorkea 
selkänoja.

HÅG SoFi 7320* silver frame  
Hopeanharmaa alumiini ja harmaat 
muoviosat. Kuvassa: Remix 123.  
Korkea selkänoja

HÅG SoFi 7330* silver/black classic 
Hopeanharmaa alumiini ja musta  
muoviosat. Kuvassa: Remix 163.
Korkea selkänoja. 

HÅG SoFi 7360* white/grey clear 
Valkoinen alumiini ja harmaat muoviosat. 
Kuvassa: Remix 123. Korkea selkänoja.

HÅG SoFi 7350* white/black contrast 
Valkoinen alumiini ja mustat muoviosat. 
Kuvassa: Remix 163. Korkea selkänoja.

* Saatavana myös keskikorkealla selkänojalla
** Saatavana myös korkealla selkänojalla

HÅG SoFi 7340* polished exclusive 
Kiillotettu alumiini ja mustat muoviosat. 
Kuvassa: Antigo Soft ATG 56100.
Korkea selkänoja.

HÅG SoFi 7310* black frame
Musta alumiini ja mustat muoviosat. 
Kuvassa: Remix 183. Korkea selkänoja. 
Pääntuki on lisävaruste.

HÅG Sofi Standard collection sisältää 6 erilaista alumiinin ja muovivärien yhdistelmää. Kaikki tuolimallit voidaan verhoilla 
HÅG Total Color malliston kankailla. Tällä tavoin HÅG Sofi saadaan verhoiltua haluttuun väriin joka nousee esiin tai mukautuu 
ympäristöönsä. HÅG Sofi Designers choice on suunnittelutoimiston 9 suosikkia. Lukemattomien väri- ja materiaaliyhdistelm-
ien joukosta on huolella valittu vaihtoehdot, jotka tuovat HÅG Sofin parhaiten esiin, ja näyttävät sen Forma, Casual ja Edge 
ominaisuudet.

HÅG SoFi 7310* black frame
Musta alumiini ja mustat muoviosat. 
Kuvassa: Remix 183. Korkea selkänoja. 
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Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**
Kangas: Kvadrat Hallingdal 130 (vaalea 
harmaa). Selkänojan alaosassa Kvadrat 
Remix 123. Keskikorkea selkänoja.

HÅG SoFi 7220-SPS004**
Fabric: Kvadrat Remix 823 (light
grey/blue) with Kvadrat Polo 913
(light blue) on backrest facet.
Medium back.

HÅG SoFi 7360-SPS008*  
Kangas: Svensson Markspelle Uno 3418 
(punainen). Valkoinen koristeommel. 
Korkea selkänoja.

HÅG SoFi 7310-SPS001*
Kangas: Innvik Tex 1661-48 (sininen). 
Selkänojan ja istuimen alaosa musta. 
Korkea selkänoja. 

HÅG SoFi 7360-SPS007* 
Kangas: Svensson Markspelle Uno 
4380 (sininen). Selkänojan alaosassa 
Uno 5636 (green). Valkoinen koris-
teommel. Korkea selkänoja.

HÅG SoFi 7210-SPS005**
Kangas: Väveriet Step 900 (tumman 
harmaa). Selkänojan alaosassa 
Antigo Soft 56100 (musta nahka). 
Keskikorkea selkänoja.

HÅG SoFi 7260-SPS006**
Kangas: Kvadrat Hallingdal 407 
(keltainen/valkoinen). Selkänojan 
alaosassa Kvadrat Hallingdal 457 
(keltainen). Keskikorkea selkänoja.

HÅG SoFi 7360-SPS009* 
Kangas: Svensson Markspelle Uno 
4320 (harmaa). Selkänojan alaosassa 
Uno 3418 (punainen). Punainen 
koristeommel. Korkea selkänoja.

* Saatavana myös keskikorkealla selkänojalla
** Saatavana myös korkealla selkänojalla

HÅG SoFi 7320-SPS002* 
Kangas: Innvik Tex 1661-06 (vaalea 
harmaa). Selkänojan ja istuimen 
alaosa tumman harmaa. Korkea 
selkänoja.



scandinavian Business seating 
HÅG Finland 
Toplux Oy 
Harkkoraudantie 4 
00700 HELSINKI

tel. +358 424 947 630 
email: info@hag.fi 
www.hag.fi

www.sbseating.com

HÅG on osa Scandinavian Business Seating -konsernia, joka on alansa mark-
kinajohtaja Skandinaviassa ja jonka toimialana on yksityisiin ja julkisiin toimis-
toympäristöihin tarkoitettujen toimistotuolien ja istuinratkaisujen suunnittelu 
ja valmistus. Konserni omistaa skandinaaviset brändit HÅG, RBM ja RH, jotka 
toimivat yhdessä toteuttaakseen konsernin vision paremmasta istumisesta: 
”Make the world a better place to sit”.

Scandinavian Business Seating:n pääkonttori sijaitsee Oslossa ja valmistus 
yksiköt Röros, Norjassa ja Nässjö, Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on tytäryhtiöitä 
Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Isossa Britanniassa, Ranskassa 
ja Singaporessa.


