
SIMPLE SURFACE.COMPLEX CORE.
HÅG FUTU
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LOvE AT FIRST SIGHT. 
SUPPORT THROUGH A LIFETIME. 
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STIjLvOL & dOORdACHT.
HÅG Futu is een stoel die eenvoudig, stijlvol en bijzonder doordacht is. Het 

design is een verademing in het saaie bureaustoelenlandschap. HÅG Futu 
biedt u het beste van twee werelden; technisch hoogstaand van binnen, door 
de nieuwe inBalance technologie van HÅG, en verrassend en gestroomlijnd 
van buiten. Het ontwerp levert een harmonieus samenspel binnen verschillende 
ruimtes en werkomgevingen. 
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MIndER FORMEEL. 
MEER vRIjHEId.

Dankzij het pure en gestroomlijnde design doet de HÅG Futu meer denken 
aan een meubelstuk dan aan een technisch hulpmiddel. ‘Keep it simple’ is een 
filosofie die vaak door creatieve geesten wordt nagestreefd. Verbeteren door 
te vereenvoudigen, dat is waar HÅG Futu naar streeft. Wij wilden een stoel 
ontwerpen met een design dat een harmonisch geheel zou vormen met zijn 
omgeving. Het moest een eenvoudige, gebruiksvriendelijke stoel worden die 
geschikt zou zijn voor zowel kantoortuinen als individuele kantoren. Daarom 

moesten alle details en technische finesses aangepast worden - en wij zijn trots 
op het resultaat. HÅG Futu is innovatief  én tijdloos tegelijk, en past perfect 
in alle soorten kantooromgevingen.
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EASy TO LIkE. EASy TO USE. 
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GREATnESS AT ITS CORE. 
Hoewel de nadruk op de vorm lag, mocht dit nooit ten koste gaan van de 

functionaliteit. HÅG Futu is een complete stoel, zonder lange, in het oog 
springende hendels en knoppen die de visuele indruk verstoren. Maar achter 
het pure, eenvoudige design schuilt een slim, geïntegreerd zittingmechanisme. 
Wij stellen hoge eisen aan comfort, balans en beweging, en daarom bevindt 
HÅG inBalance zich in de kern van de stoel. Een unieke technologie waarmee 
u de zitdiepte in kunt stellen door de rugleuning naar achteren te schuiven, 

en eenvoudig de schommelweerstand aan kunt passen aan uw eigen wensen 
en ergonomische principes. 
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SIMPLE SURFACE.
COMPLEX CORE.

inBalance is ons nieuwe, traploze zittingmechanisme. Na tientallen jaren 
van grondig onderzoek presenteert HÅG de technologie die ervoor zorgt 
dat u uiterst comfortabel en gebalanceerd zit, of  u nu klein en licht bent 
of  groot en zwaar. De meeste gebruikers hoeven niets te wijzigen aan de 
schommelweerstand. Als u deze toch aan wilt passen, doet u dit op een veel 
eenvoudigere en discretere manier dan voorheen. In plaats van een draaiknop 
die u talloze keren moet ronddraaien, gebruikt u een hendel met vijf  standen 

die u met uw vingertoppen kunt instellen.

De stoel volgt al uw bewegingen – of  u nu achterover leunt of  voorover buigt 
naar het werkblad. En het mooiste is dat u de stoel controleert, en niet omgekeerd.  
De inBalance technologie zorgt ervoor dat u altijd comfortabel en in balans 
zit. Daarnaast heeft de schommelfunctie een behaaglijke demping, zowel bij 
voor- als achterover schommelen, waardoor u niet het gevoel hebt dat u van 
uw stoel valt. 

HÅG inBalance is netjes verborgen in een discrete, magische doos die geen 
afbreuk doet aan het gestroomlijnde design. Natuurlijk houden wij vast aan ons 
principe dat een goede bureaustoel de bloedcirculatie moet stimuleren door 
het lichaam te laten bewegen, zodat men voortdurend voldoende energie krijgt 
aangeleverd voor een productieve werkdag.  
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SnELLE InSTELLInG. 
dIRECT GEnIETEn. 

Wij leven in een wereld vol techniek. Wij worden omringd door begrippen en 
apparaten waar wij ons in moeten verdiepen. Wap, mp3, dab en mac. Soms 
wordt het je te veel. Veel mensen hebben genoeg van al deze techniek, en 
daar hebben wij rekening mee gehouden bij het ontwerpen van HÅG Futu. 
De stoel is eenvoudig in te stellen zodat hij optimaal bij u past. Afgestemd 
op uw lengte en gewicht. Een stoel is namelijk niet om op te zitten, maar om 
in te zitten.
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PAST. PRESEnT. FUTURE. 
Wij hadden deze stoel niet HÅG Futu kunnen noemen als wij geen oog 

hadden gehad voor de toekomst. De naam HÅG Futu is afgeleid van 
het woord ‘future’. HÅG is een maatschappelijk verantwoord bedrijf  dat 
toekomstgerichte zitoplossingen biedt, met oog voor een milieuvriendelijke, 
duurzame productie. 

HÅG Futu is geproduceerd met een minimum aan materialen. Er zijn 
slechts zeven verschillende materialen gebruikt, inclusief  de bekleding. Als 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam bedrijf  streeft HÅG ernaar om te 
allen tijde zitoplossingen te bieden die overal rekening mee houden. 

Er zijn geen verontreinigende materialen gebruikt. Dus geen composieten, 
geen chroom of  lijm. Dit is de filosofie achter alle stoelen van HÅG: solide 
en milieuvriendelijke onderdelen. Een tijdloos en uitgebalanceerd ontwerp tot 
in het kleinste detail. 

Net als bij alle andere stoelen van HÅG wordt het milieuprofiel van de HÅG 
Futu vastgelegd in een Environmental Product Declaration (EDP) op basis 
van ISO 14025. Deze verklaring kan worden gebruikt om de milieuprofielen 
van soortgelijke producten te vergelijken. De verklaring geeft naast andere 
gedetailleerde milieuinformatie ook een beeld van de milieubelasting tijdens 
de productie van het product. 

Voor 97% recyclebaar•	
GREENGUARD-gecertificeerd •	
Milieuverklaring op basis van ISO 14025-EPD•	
Groene stroomcertificaten•	
Wordt geleverd met 10 jaar garantie•	
EMAS (Eco Management Audit Scheme) •	
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THInk TAnk.
“Grenzen? Ik heb er geen gezien, maar ik heb gehoord dat ze bestaan in de 

hoofden van sommige mensen” zei Thor Heyerdahl. Een man die bekend 
is geworden door zijn ontdekkingsreizen naar verre oorden. HÅG Futu is 
vanuit dezelfde denkwijze ontstaan. 

Het begon allemaal toen HÅG een aantal innovatieve geesten vroeg om de 
bureaustoel van de toekomst te ontwerpen. Na een grondig proces was het 

nieuwe designplatform van HÅG gereed. De volgende stap was om drie 
denkers, twee technici, drie schetsen en een paar creatieve geesten samen met 
het productontwikkelingsteam van HÅG een week lang af  te zonderen in de 
Scandinavische bossen. Na lange, intensieve dagen werden op grond van het 
nieuwe platform nieuwe concepten uitgewerkt en schetsen voor drie nieuwe 
stoelen gemaakt, waaronder HÅG Futu. 

Het designplatform is natuurlijk gebaseerd op de fundamenten van HÅG, en 
dankzij het nieuwe zittingmechanisme HÅG inBalance zijn wij gekomen tot 
een uitstekend resultaat. HÅG Futu is op alle fronten een innovatieve stoel: uit 
ergonomisch oogpunt, maar ook uit oogpunt van kwaliteit, design en milieu. 
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FUTUknIT. 
dEEL vAn HET GEHEEL. 

Met voorbehoud van kleurafwijkin-
gen van afbeeldingen en stoffen. Als 
u precies wilt weten hoe de kleuren 
eruit zien, kunt u uw HÅG-dealer 
vragen naar kleurmonsters. 

Een stevige stof  met een functioneel design 
FutuKnit is een gebreide stof  die speciaal is ontworpen voor HÅG Futu en 
op maat is gemaakt voor de rugleuning en de zitting. De nieuwe stof  voldoet 
ook aan het concept van de HÅG Futu: Simple surface – Complex core. 

De stof  oogt modern en eenvoudig, maar achter het oppervlak schuilen 
meerdere lagen stof  die samengebreid zijn door geavanceerde 3D-machines. 

De 3D-gebreide bekleding heeft goede elastische eigenschappen die zich 
op natuurlijke wijze aanpassen aan de vorm van de rug, het gewicht en de 
bewegingen van de gebruiker. Tegelijkertijd blijven de stabiliteit en het comfort 
gehandhaafd. De op maat gebreide stof  en de schuimloze stoffering leiden tot 
een optimale materiaalbenutting, zonder vouwen en onnodige zomen. Daarom 
is FutuKnit niet alleen een stof  die ideaal is voor rugleuningen en zittingen, 
maar ook een stof  die zich aan alle lichaamsvormen aanpast.

Flexibel te gebruiken in diverse omgevingen 
FutuKnit heeft een smaakvolle en subtiele reliëfstructuur die het licht op 
gedempte wijze breekt. De stof  is verkrijgbaar in diverse kleuren die prima 
gecombineerd kunnen worden in allerlei omgevingen. Er zijn acht smaakvolle op 
elkaar afgestemde FutuKnit kleuren voor rugleuning en zitting. Als alternatief  
kunt u een stof  voor de zitting kiezen uit het HÅG Total Colour programma 
in combinatie met een rugleuning van FutuKnit (FTU 002).

Zwart - FTU 001 Grijs - FTU 002 Blauw - FTU 003 Bordeaux - FTU 004 Gebroken wit - FTU 008Groen - FTU 006 Zand - FTU 007Rood - FTU 005

FutuKnit-kleuren
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HÅG FUTU kEnMERkEn.

Zittinghoogte 165 mm gaslift [1] 400-550 
Hoogte rugframe [2] 600
Hoogte van voorste steunpunt op  
Rugframe en instellingsinterval [3] 170-250
Zitdiepte [5] 380-460 EN
 380-480 NPR
Hoogte armlegger en instellingsinterval [6] 195 - 290
 200 - 300 NPR*
Zittingbreedte [7] 485
Maximale stoelbreedte [8] 625-710
Voetster diameter [9] 720
Gewicht 16,8 kg

Maten en gewichten HÅG Futu (in mm) 

Kwaliteit
HÅG hecht veel waarde aan kwaliteit en dat geldt natuurlijk ook voor HÅG Futu, 
die voldoet aan de Europese norm EN 1335 en aan de strenge Amerikaanse 
norm ANSI/BIFMA X5.1. Bovendien wordt de HÅG Futu geleverd conform 
de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR1813.

Garantie
HÅG biedt 10 jaar garantie op de gehele stoel, inclusief  de bekleding met HÅG 
FutuKnit, eventueel in combinatie met HÅG Total Colour Standard bekleding. 
HÅG biedt levenslange garantie op de gaslift. Dergelijke garanties zijn absoluut 
onovertroffen en bieden u vele jaren zorgeloos gebruik.

HÅG Futu 1020*

*Vanaf  voorjaar 2009.

Instelmogelijkheden: 
A - Zittinghoogte 
B - Zitdiepte  
C - Lende-steun 
D - HÅG inBalance™ (schommelweerstand)
E - Vergrendelbare schommelfunctie 
F - Hoogte armleggers
G - Breedte armleggers
H - Voetsteunen

*Normale én 3D-armleggers zijn optioneel leverbaar.

Alle instelmogelijkheden vergen minimale 
inspanning en zijn direct merkbaar. Er hoeft 
niet aan knoppen gedraaid te worden of  aan 
hendels getrokken – alle instellingen geschieden 
m.b.v. onopvallende handgrepen. 

Patentprocedure lopende. 
Design: HÅG Design Studio.



Photo: Pål Laukli/tinagent.com | Per Gunnarsson | Styling: Susanne Swegen
Print:  KLS Grafisk Hus as | Graphic design: HÅG Marketing & Brand communication

http://www.deprojectinrichter.com

