
Toen de HÅG Credo in 1984 werd gelanceerd, was dat een ware  revolutie. Credo 
zorgde met in hoogte verstelbare armleggers, een verstelbare zitdiepte èn het 
eigenzinnige kantelmechanisme waarmee je ook naar voren kon kantelen voor een 
doorbraak op het gebied van ergonomische bureaustoelen. Van HÅG Credo 
werden maar liefst 2 miljoen exemplaren verkocht.

Dit is Creed:
In 2019 zet HÅG Creed de traditie voort. Een moderne klassieker met een knipoog 
naar de originele Credo. Uitgesproken, comfortabel en met het gebruikersgemak 
dat je van HÅG mag verwachten.

Klassieker met de gemakken van nu. 
Stijlvol. Eigenzinnig. Legendarisch.
HÅG Credo VS HÅG Creed 1984-2019

Maak kennis met
HÅG CREED

http://www.deprojectinrichter.com


Het beste van het beste. Omdat hij zo 
eenvoudig is te verstellen, is HÅG Creed 
de meest gebruikersvriendelijke stoel ter 
wereld! In een handomdraai is de stoel 
met maar één hendel en één draaiknop 
zo in te stellen dat deze >80% van de 
medewerkers maximale ondersteuning 
en beweging en variatie biedt. Door 
middel van de draaiknop worden met 
één handeling zowel de zitdiepte, de 
rugleuninghoogte, het kantelpunt als de 
schommelweerstand ingesteld. 

HÅG CREED
Briljant simpel!



HÅG CREED 6003/ 6005 (H05,5300,5500)
Never change a winning team!

Grotere, verlengde zitting

Moderne en tijdloze 
HÅG SwingBackTM 
armleuningen

Nieuw subtiel design 4-in-1 draaiknop

Moderne en simplistisch
vormgegeven hendels en knoppen

Groter verstelbereik 
rugleuninghoogte

Verbeterde grip voor 
aanpassingen rugleuninghoogte

HÅG Creed 6003 en 6005 hebben weliswaar dezelfde looks als de HÅG H05, 5300 en 5500, maar 
verrassen met nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Kortom net zo goed, maar dan beter!

Onderstaand treft u de product verbeteringen aan:

Dikkere zit-en rugkussens
voor nog meer zitcomfort



HÅG CREED 6002/ 6004/ 6006/ 6056

De nieuwe modellen met hun moderne en strakke vormgeving maken de HÅG 
Creed collectie helemaal compleet. 

Deze  HÅG Creed modellen vervangen de HÅG H04 modellen 4400 en 4600 en zijn  
voorzien van hetzelfde  ingenieuze bedieningsgemak als de andere Creed 
modellen. Direct zitcomfort in een handomdraai!   

Grotere, verlengde zitting

Moderne en tijdloze 
HÅG SwingBackTM 
armleuningen

Nieuw subtiel design 4-in-1 draaiknop

Moderne en simplistisch
vormgegeven hendels en knoppen

Groter verstelbereik 
rugleuninghoogte

Verbeterde grip voor 
aanpassingen rugleuninghoogte

Dikkere zit-en rugkussens
voor nog meer zitcomfort



HÅG CREED
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HÅG CREED
6003

HÅG CREED
6004

HÅG CREED
6006

HÅG CREED
6056

HÅG CREED
6071

HÅG CREED
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HÅG CREED
6005



Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen 
binnen HÅG  naast kwaliteit, ergonomie en functioneel design de 
belangrijkste cornerstones. Onze huidige trendsettende milieupositie is 
het resultaat van bijna 30 jaar innovatie, betrokkenheid, ambitie en 
inspanningen. Met niet aflatende inzet en passie wordt gewerkt aan 
verdere verduurzaming van de producten, waarvan HÅG Creed het 
overtuigende bewijs levert en HÅG haar voorbeeldfunctie in de 
stoelenbranche opnieuw bewijst. Alle HÅG stoelen worden ontworpen 
en geproduceerd volgens de 5 eco design criteria: Licht in gewicht, 
goede materialen, lange levensduur, cradle-to-cradle gesloten 
levenscyclus, geen gebruik van schadelijke chemicaliën en met een 
minimale milieu-impact. Altijd evidence based, met het Greenguard 
Gold certificaat (Well standard), de laagste CO2 uitstoot (EPD) en het 
hoogste aandeel gerecyceld materiaal. De feiten op een rij:

Inspire Great Work
‘’Pionier in duurzaamheid’’

Samenwerking Flokk/WFO
Wij zijn trots op de samenwerking met Waste Free Oceans(WFO) 
die de zeeën niet op vis, maar op weggegooide visnetten leeg 
vist. Plastics in Denemarken maakt van dit materiaal uitstekend 
100% gerecyceld kunststof dat de basis vormt voor veel van 
onze producten, waaronder HAG Creed.  

Alle rugleuningen zijn vervaardigd uit 100% gerecycled 
Polypropylene (PP).

Alle kokers zijn gewijzigd van Polyamide (PA) in 100% 
gerecycled PP.

Het totale gebruik van gerecycled materiaal van de HÅG 
Creeds wordt geschat op een totaal van  91,6 ton per jaar. 

Dit staat gelijk aan 15% van het totale verbruik van alle 
geīntegreerde merken van Flokk in het jaar 2017!

HÅG CREED



Implementatie

 

 
Week 35 

Week 37

September 

1 januari 2020 

  

Start productie HÅG 
Creed

Stop productie HÅG H04 
en HÅG H05

Lancering HÅG Creed

Stop levering onderdelen 
HÅG H05  

HÅG IN BALANCE AT IT’S CORE!

http://www.deprojectinrichter.com



