
meets the eye



Als u echt van mening bent dat een stoel zomaar een stoel is, dan bent u waarschijnlijk niet direct op zoek naar de HÅG H09.  
Maar, als u net zoveel tijd achter uw bureau doorbrengt als in bed dan begrijpt u waar we het over hebben. 
 
Een bureaustoel waar u het grootste gedeelte van uw werktijd in doorbrengt zou uitvoerig moeten worden getest. U maakt met 
een nieuwe auto toch ook eerst een testrit voor u een beslissing neemt? Sommige modellen uit de H09 collectie zijn zo fraai 
vormgegeven dat het bijna te mooi is om waar te zijn dat ze ook nog lekker zitten. Maar het is keer op keer bewezen dat de stoel 
een fantastisch zitcomfort biedt. 
 
Bij HÅG gaat visueel design nooit ten koste van comfort en dynamische ergonomie. Met een HÅG H09 heeft u allebei. Neem 
nou bijvoorbeeld de kussens en de zitting. Prachtige vormgeving en met een nieuw, verbeterd en versterkt ontwerp. De kracht van 
HÅG is dat de stoel zich aanpast aan het lichaam in plaats van omgekeerd.  Ons lichaam heeft, zelfs als we zitten, de behoefte om te 
bewegen. Beweging verbetert de bloedcirculatie en zorgt voor meer energie en een hogere productiviteit. Onze stoelen stimuleren 
het maken van kleine bewegingen zonder dat u er over na hoeft te denken.  

Het is geweldig om te ervaren hoeveel de stoel voor u betekent, en hoezeer de stoel u aanzet tot voldoende beweging, terwijl u in 
werkelijkheid met iets anders bezig bent. Uw lichaam verdient een stoel met karakter!   

meets the eye



Zowel de eerste als de laatse indruk zijn erg belangrijk. Wat valt uw klanten op wanneer ze uw vergaderruimte binnentreden? Hoe 
voelen zij zich als de vergadering afgelopen is? 
 
HÅG introduceert nu twee exclusieve vergaderstoelen die speciaal ontworpen zijn voor intensief gebruikte vergaderruimtes over de 
hele wereld. Omdat de kruisvoet kleiner is dan die van de bureaustoelen is er meer ruimte rond de tafel en hebben de deelnemers 
meer bewegingsvrijheid. Handige armleggers en een paar intuïtieve verstelmogelijkheden maken de HÅG H09 Meeting een bijzonder 
gebruikersvriendelijke stoel, die gemakkelijk aan alle deelnemers kan worden aangepast.  
 
Een goede zitpositie. Betere balans. Ondersteuning. Bewegingsvrijheid. Meer energie. Betere discussies. Wat verlangt u nog meer van 
een vergaderstoel? 

vergaderen.



HÅG H09® Meeting Inspiration

Als u nog altijd niet zeker weet of u de perfecte stoel gevonden heeft, dan is het nu tijd om even te gaan zitten – in een HÅG H09 
Meeting Inspiration. Dan voelt u hoe het materiaal van de transparante netbespanning u een ongelofelijk  gevoel van bewegingsvrijheid 
geeft, terwijl de stoel tegelijkertijd zeer solide oogt. Zacht en stevig. Mannelijk en vrouwelijk. Yin en Yang. Deze inspirerende innovatie 
wordt geleverd in een donkere en een lichte uitvoering. 

Met de HÅG H09 Meeting Inspiration introduceren we een meer vrouwelijke exclusiviteit in de vergaderruimte. Het stevige, maar 
flexible materiaal dat gebruikt is voor de rugleuning heeft een luchtig en ventilerend effect, dat vooral tijdens langdurige vergaderingen 
erg zal worden gewaardeerd. Het materiaal straalt bovendien visuele openheid uit, dat door veel architecten en ontwerpers 
nagestreefd wordt.  

Het comfort van deze vergaderstoel is duidelijk. De HÅG H09 Meeting Inspiration is gemaakt voor beweging en uitstraling. De 
anatomisch aangepaste en verstelbare rugkussens geven de rug de juiste steun en verlenen het bovenlichaam een grotere actie-radius. 

elegantie.

NEW



HÅG H09® Meeting Inspiration

NEW

“DE ONTWIKKELING VAN DEZE STOEL IS VOLLEDIG AFGESTEMD OP MENSEN DIE 
AKTIEF WILLEN DEELNEMEN AAN EEN MEETING, EN TEGELIJKERTIJD RELAXED 
WILLEN ZIJN. VOOR MIJ WAS HET OOK BELANGRIJK DAT DE STOEL EEN AFSPIEGELING 
VORMT VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR EN EIGENTIJDSE MATERIALEN.”
Svein Asbjørnsen, designer



HÅG H09® Meeting Excellence

Er is iets bijzonders met een vergadering waar iedere deelnemer zijn eigen HÅG H09 Meeting Excellence heeft.  Van de buitenkant 
bezien is het een meeting waar je bij had willen zijn, en als deelnemer voel je je perfect op je plaats.
Er gaat bijna iets magisch uit van het comfort dat je ervaart in een HÅG H09 Meeting Excellence. Met zijn gestoffeerde rugleuning en 
zitting in topkwaliteit leder is dit de ultieme zitoplossing. De HÅG H09 Meeting Excellence is een compromisloze  stoel die gemaakt 
is door en voor perfectionisten. En met de smallere kruisvoet is er zelfs nog meer ruimte rond de vergadertafel.  

NEW

Magnetisch.



De HÅG H09 Classic is een stoel die maar wat graag voor u klaar staat, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. 
Zonder te klagen. Zonder dat je kunt zien hoeveel en intensief hij gebruikt is. En MET vijf jaar garantie. Dat vertegenwoordigt 43.800
zit-uren, als de stoel continu gebruikt zou worden. Wees toch niet verbaasd als deze stoel decennialang goed blijft. Het is niet 
ongebruikelijk dat een HÅG stoel langer op een werkplek blijft dan de meeste medewerkers! HÅG H09 Classic behoudt altijd zijn 
statige en klassieke look en doet menig hoofd bewonderend naar zich omdraaien. Je wilt de stoel aanraken om te voelen of de 
kwaliteit ook zo goed is als het er uit ziet. 

nacht.



HÅG H09® Classic

“IK HEB DEZE STOEL EEN KLASSIEK KARAKTER GEGEVEN MET WARM GESTOFFEERDE 
RONDINGEN. DE STOEL BEGELEIDT JE EN HOUDT JE DE HELE DAG TOPFIT.”
Svein Asbjørnsen, designer



HÅG H09® Classic

Veranderingen aanbrengen aan klassieke producten vereist een grote mate van voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Voor de HÅG H09 
Classic hebben we vooral het solide en robuuste karakter van de stoel nog verder versterkt.  We hebben de zitting en de rugkussens 
van de HÅG H09 Classic een nieuw en comfortabeler ontwerp gegeven, maar tegelijkertijd de klassieke en karakteristieke stijl van de 
stoel behouden.  
 
Er zijn produktverbeteringen aangebracht die de stoel geschikt maken voor alle werksituaties waarin stoelen feilloos moeten 
kunnen functioneren, zoals brandweerkazernes, politiebureaus en ziekenhuizen. Maar ook luchtverkeersleiders, bewakers en ander 
veiligheidspersoneel kunnen goed stoelen gebruiken die tegen een stootje kunnen als ze veel en intensief gebruikt worden. 

Lang zitten.
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“EVERY TIME YOU MAKE A 
CHOICE OF COLOUR, YOU MAKE A 
STATEMENT ABOUT YOURSELF”
Angela Wright, kleurenpsychologe

Mensen worden beïnvloed door de ruimte en omgeving waarin zij zich bevinden. Van alle dingen om ons heen – vormen, licht, geur 
en temperatuur – is kleur de factor die ons het meest beïnvloedt.  

HÅG introduceert de nieuwe stoffen Lumina en Shimmer. Lumina is een transparant materiaal, exclusief voor HÅG H09 Inspiration. 
Bovendien is ook het kleurenpallet voor HÅG H09 Classic uitgebreid. HÅG H09 Classic is nu verkrijgbaar in alle HTC standaard 
stoffen en leersoorten. 

Het is mogelijk dat er een kleurverschil is tussen de kleuren op de foto’s en de kleuren van de stoffen. Vraag uw HÅG dealer om 
stofstalen voor de exacte kleur.

De stoffen die hieronder staan afgebeeld zijn de nieuwe HÅG H09 stoffen en een selectie uit de HTC collectie.

HÅG H09® Kleurkeuze

kleurkeuze



Onderdelen in exclusief  
 geborsteld en gepolijst  
 aluminium. 
  

Armleggers met wereldpatent 
  met de TiltDown™ functie. 
 Eenvoudig aan te passen  
 in  hoogte en breedte, en zelfs 
  naar voren kantelbaar zodat  
 u nog dichter bij uw tafel  
 kunt aanschuiven. 
  

Verstelbare zitdiepte.
  

Verstelbare zithoogte.
  

Verstelbare kantelweerstand  
 naar voren. 
  

Verstelbare kantelweerstand  
 naar achteren.
  

Voetsteunen voor steun en  
 houdingsvariatie. 
  

Verstelbare rug- en nekkussens  
 met nieuwe, functionele  
 verstellingshendel. 

Bij HÅG hebben we al jaren een uitstekend  
klimaat voor een goed milieubeleid.  

Onderdelen in exclusief  
 geborsteld en gepolijst  
 aluminium.
  

Verstelbare zithoogte.
  

Verstelbaar rugkussen door  
 middel van een functionele  
 verstellingshendel. 
  

De kleinere kruisvoet  
 biedt meer ruimte rond  
 de vergadertafel en  
 biedt de deelnemers meer  
 bewegingsvrijheid.  
  

Voetsteunen voor steun en  
 houdingsvariatie. 
  

Aangepaste armleggers zijn  
 eenvoudig te verstellen in  
 hoogte en breedte. 
  

Eigenschappen van de HÅG H09®

We hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de HÅG stoelen voldoen aan alle bestaande milieu-eisen, en bovendien 
aan vele extra eisen die HÅG voor de toekomst belangrijk acht.

Al in 1995 waren we de eerste leverancier van kantoormeubelen in Europa die geregistreerd werd in EMAS  
 (Eco Management and Audit Scheme).

 Vanaf 1999 zijn we gecertificeerd volgens de ISO 14001 milieu norm.

In 2004 werden ons, als eerste bureaustoelenfabrikant ter wereld,  de milieudeclaraties EPD  (Environmental Product Declaration)   
 toegekend voor alle producten. De EPD’s zijn opgezet in overeenstemming met ISO 14025 en  zijn gebaseerd op registratie,  
 documentatie en consequentie-analyse van het materiaalgebruik van de HÅG stoelen. 

In 2005 werden alle HÅG stoelen, waaronder de gehele HÅG H09 collectie, getest en goedgekeurd door The Greenguard  
 Environmental Institute, hetgeen een garantie is dat onze producten op geen enkele wijze schadelijke gassen en stoffen afgeven en  
 dus niet belastend zijn voor het binnenklimaat van een onderneming. 

HÅG H09® Bureaustoelen HÅG H09® Meeting

  
Slimme handgreep om uw jas  

 aan op te hangen. 
  

De exclusieve stoffencollectie  
 werd speciaal ontwikkeld voor  
 de HÅG H09. 10 jaar garantie. 
  

Verbeterde zitting en kussens.  
 U geniet van nog meer  
 zitcomfort. 
  

Uitgebreid gebruik van  
 gerecycelde materialen, alsmede  
 materialen die gerecyceld  
 kunnen worden. Alle  
 onderdelen hebben een lange  
 levensduur. 
  

Levenslange garantie op de  
 gasliften. 
  

10 jaar garantie op de hele  
 stoel bij normaal gebruik. 
  

5 jaar garantie op stoelen die  
 24/7 gebruikt worden.

De elegante en slanke vorm  
 geeft de vergaderruimte een  
 exclusief aanzicht. 
  

De exclusieve stoffencollectie  
 werd speciaal ontwikkeld voor  
 de HÅG H09. 10 jaar garantie. 
  

Uitgebreid gebruik van  
 gerecycelde materialen, alsmede  
 materialen die gerecyceld  
 kunnen worden. De onderdelen  
 hebben een lange levensduur. 
  

Levenslange garantie op de  
 gasliften. 
  

10 jaar garantie op de hele  
 stoel bij normaal gebruik. 



HÅG H09 Meeting Inspiration 9272 HÅG H09 Inspiration 9220 HÅG H09 Inspiration 9230

HÅG H09 Excellence 9320 HÅG H09 Excellence 9330

HÅG H09 Classic 9120 HÅG H09 Classic 9130

de HÅG H09
HÅG H09 Classic is een tijdloze en robuuste bureaustoel die gemakkelijk iedere dag drie shifts weet vol te maken.  
Hij geeft een sterke, solide en vooral betrouwbare indruk als je hem ziet. En dat is precies wat je ervaart als je  
er in gaat zitten.

De HÅG H09 Inspiration is een moderne stoel met een transparante look. Het unieke materiaal van de rugleuning  
functioneert als een soort visuele ventilatie voor de ruimte waar hij staat. 

De HÅG H09 Excellence is van top tot teen exclusief. De zitting en rugleuning van deze compromisloze design 
delicatesse zijn gestoffeerd in top kwaliteit leder. Een zeldzaam goed geslaagde combinatie van geraffineerde luxe  
en gebruikersvriendelijk zitcomfort. 

HÅG H09® Classic

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09® Excellence

HÅG H09® Collectie

HÅG H09 Meeting Excellence 9372
*armleggers zijn optioneel



HÅG B.V.
Jacobus Lipsweg 118 | Postbus 278 | NL-3300 AG DORDRECHT | Nederland
T: +31 (0)78 6535353 | F: +31 (0)78 6535355
T: +32 (0)3 22 62 365 | F: +32 (0)2 64 64 459 (België)
E-mail info@hagbenelux.nl | www.hagbenelux.nl | www.hagbenelux.be

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


