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Small moves. Great ideas.

HÅG Capisco Puls™



Stop met stilzitten, en kom in beweging 
met de jongste zadelstoel van HÅG.

You never get a second chance 
for a first impression.

Een stoel die geconstrueerd 
is om te bewegen, net als ú!

Spaar onze leefomgeving: 
deze stoel is samengesteld 
uit gerecycelde materialen 
en 100% recycable.

Voortgekomen uit de  
legendarische ‘saddle chair’  
van HÅG.

Karakteristieke  
vormgeving: een 
design icoon met  
de felbegeerde  
Red Dot design 
award.

Geschikt voor elke gewenste 
tafelhoogte, en voor vaste  
en wisselende taken.



Small moves. Great ideas.

HÅG Capisco®



Geïnspireerd door ruiters, 
met een actieve zithouding. 

Gevarieerde werkhoudingen verbeteren 
uw bloedcirculatie, energieniveau,  
efficiency én welzijn.

Foot Support biedt uw voeten de gewenste steun  
en variatie op verschillende hoogtes.

Optimale  
bewegingsvrijheid  
in elke richting.

Karakteristieke  
vormgeving: tijdloos 
én hip design, al meer 
dan 25! jaar.

Geschikt voor elke 
gewenste tafelhoogte, en 
voor vaste en wisselende 
taken.

You never 
get a second 
chance for  
a first  
impression.

Stop met stilzitten, en kom 
in beweging met de originele 
zadelstoel van HÅG.



Small moves. Great ideas.

HÅG Futu®



Instelling van de stoel was 
nog nooit zo eenvoudig.  
Kies uw zithoogte  
- beweeg naar achteren  
- beweeg naar voren  
- relax -  klaar!

De schommelstoel 
die u aanzet tot 
beweging zonder 
erover na te  
hoeven denken.

Biedt geen overbodige  
ondersteuning maar biedt 
ruimte voor uw natuurlijke 
behoefte aan beweging.

Nooit eerder had u een dergelijke  
dynamische en energieke werkervaring.

Erkend als vernieuwend 
ontwerp door toekenning 
van de Red Dot award.

Stop met stilzitten, en kom 
in beweging met deze NPR 
schommelstoel van HÅG.

Fine-tuning van de 
automatische instellingen 
mogelijk - zie instructie 
onder uw stoel.

You never get a second chance 
for a first impression.



Small moves. Great ideas.

HÅG H09



Stop met stilzitten,  
en kom in beweging 
met deze ergonomische 
executive-stoel  
van HÅG.

HÅG is algemeen erkend als én 
feitelijk aantoonbaar de groenste 
ontwikkelaar en producent van 
kantoorstoelen.

Gevarieerde werkhoudingen 
verbeteren uw bloedcirculatie, 
energieniveau, efficiency én 
welzijn.

Nooit eerder heeft u als executive dúsdanig 
dynamisch kunnen functioneren.

De schommelstoel die u aanzet 
tot beweging zonder erover na 
te hoeven denken.

You never 
get a  
second  
chance 
for a  
first  
impression.

De stoel is ontwikkeld 
vanuit de overtuiging  
dat beweging natuurlijk 
is, en de mens is geboren 
om te bewegen.
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HÅG H05



Stop met stilzitten, en kom 
in beweging met deze NPR 
schommelstoel van HÅG.

You never get a second chance 
for a first impression.

Erkend als meest gebruikersvriendelijke  
stoel ter wereld, met één multifunctionele 
draaiknop voor 4 instellingen.

Een eigentijdse 
schommelstoel die u 
aanzet tot beweging 
zonder erover na te 
hoeven denken.

Gevarieerde werkhoudingen 
verbeteren uw bloedcirculatie, 
energieniveau, efficiency én 
welzijn.

De HÅG H05 bevindt zich in  
de lente van haar levenscyclus, 
en heeft een uitzonderlijk  
positief milieuprofiel.
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HÅG H04



Stop met stilzitten, en kom 
in beweging met deze NPR 
schommelstoel van HÅG.

Aparte instelknoppen voor alle denkbare ergonomische 
dimensies en optimale afstemming op uw lichaam.

Gevarieerde werkhoudingen verbeteren 
uw bloedcirculatie, energieniveau,  
efficiency én welzijn.

HÅG is algemeen erkend 
als én feitelijk aantoonbaar 
de groenste ontwikkelaar 
en producent van  
kantoorstoelen.

Een eigentijdse 
schommelstoel die u 
aanzet tot beweging 
zonder erover na te 
hoeven denken.

You never 
get a  
second 
chance for  
a first  
impression.

Biedt geen overbodige 
ondersteuning maar 
biedt ruimte voor uw 
natuurlijke behoefte 
aan beweging.
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