
De nieuwe generatie executive office en meeting chairs

HÅG TributeTM



HÅG Tribute™

De nieuwe generatie executive  office 
en meeting chairs.



Subliem comfort

Comfortabel gepolsterde kussens
– met een aantrekkelijk en strak design 



Celebrating 
Movement!



Persoonlijke 
individuele instelling 



Innovatieve rug- en
neksteun



Een pronkstuk in iedere
omgeving











•



De ontwerper



Svein Asbjørnsen
De  ontwerper van HÅG Tribute en HÅG H09 collectie



“Wat mij fascineert is de grote impact  van 
zitten op ons leven”.   

-Svein Asbjørnsen/sapDesign® 



Stoffen en kleuren



Een uitgebreide collectie 
van kwaliteitsstoffen en 
kleuren



Productie



Roots van HÅG

De productie van onze stoelen vindt
plaats in het historische en pittoreske
Røros (UNESCO werelderfgoed), in 
Noorwegen
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Passie voor vakmanschap

Al onze stoelen worden gemaakt met absolute precisie
en aandacht voor details.  



•

Ons toegewijde team

Bestaande uit zeer ervaren en bevlogen technici
en designers.   



Voordelen



• Stimuleert afwisseling tussen passieve
en actieve zithoudingen

• Biedt excellent zitcomfort voor iedereen, 
ongeacht postuur

• Op maat gemaakt, ongeacht postuur of 
werkomgeving

• Gemakkelijk aan te passen aan
individuele stijlen en voorkeuren. 

Functies & voordelen
Actieve hoge 

rugleuning 
en hoofdsteun*

Gedistingeerde
S-curve

rugleuning

Comfortabel
gepolsterde

zitting en
rugleuning

Uniek HÅG
in Balance®
bewegings-

mechanisme

Vernuftig
geintegreerde

lendesteun

Actieve hoge 
rugleuning 

en hoofdsteun*

Voetsteunen 
voor voet-
support en 

houdingsvariatie



Wat maakt HÅG Tribute 
nieuw, anders en beter? 



• Zacht en comfortabel oppervlak
- strakke en zorgvuldig afgewerkte stoffering

• HAG Tribute communiceert comfort op alle
niveaus: 

– Visueel
– Tastbaar
– Initieel
– Langdurig
– stil (!)

• Perfecte overgang van de leder stoffering van 
voor- naar achterzijde

Unieke design features:

Ideale soft polstering



Unieke design features:

S-curved rugleuning

• De rugleuning volgt de natuurlijke S-curve van 
de rug

• De stiknaad op de achterzijde van de 
rugleuning benadrukt de curve



• Langdurige gebruikerstests tonen aan dat het 
ondersteunen van de bovenrug de sleutel is voor de 
juiste balans van ons hoofd en bovendien zorgt voor
ontspanning van de bovenrug,  schouders en nek.   

Unieke design features

Perfecte ondersteuning van de rug, nek en schouders



• Het bovenste gedeelte van de rugleuning beweegt
naar voren ter ondersteuning van  
achterovergeleunde zithoudingen

• De hoofdsteun versterkt dit effect weliswaar,  maar 
ook zonder hoofdsteun ervaart u al de voordelen
van dit effect.  

Unieke design features 

Perfecte ondersteuning van de rug, nek en schouders



• Hoe beter de Scurve in de rugleuning is 
aangebracht, hoe beter deze de natuurlijke vorm
van de rug ondersteunt en de druk boven in de rug 
en in de nek en schouders vermindert. ,  



• In hoogte en diepte verstelbaar
– Past iedereen van ca. 155 cm tot 205 cm

• Gemakkelijk verstelbaar
– Zonder knoppen

Unieke design features

Comfortabele hoofdsteun



• Geïntegreerde lendesteun in de rugleuning

• Soepel in hoogte verschuifbaar

• Geraffineerde en intuitieve instelling

• Met een aantrekkelijke vormgeving

Unieke design features 

De lendesteun



Unieke design features  

De kledinghanger



• Voorzien van de unieke HÅG TiltDownTM

functie

• Brede armleggertop

• Verbeterde knop voor de hoogte instelling
en TiltDown™ functie. 

• NIEUW: zwart gelakt aluminium 

• HÅG Executive standaard armlegger

HÅG Executive collection design features

Armleggers (HÅG Tribute, HÅG Inspiration, HÅG Excellence) 



HÅG Executive collection design features

Vorm van de voetster



• Kleinere draaiknop

HÅGD Executive collection design features 

Draaikop voor gewichtsinstelling



The HÅG Executive 
collectie en HÅG Tribute 
mogelijkheden



Model Type no.
• HÅG Tribute

– Bureaustoel 9021
– Bureaustoel met neksteun 9031
– Vergaderstoel 9073

• HÅG Inspiration (voorheen H09 9220/9230)
– Bureaustoel 9221
– Bureaustoel met neksteun 9231
– Vergaderstoel 9273

• HÅG Excellence (voorheen H09 9320/9330)
– Bureaustoel 9321
– Bureaustoel met neksteun 9331
– Vergaderstoel 9373

The HÅG executive collection (voorheen H09 collectie)

HÅG Excellence
9321 

HÅG Inspiration
9221

HÅG Tribute
9021



…maar laten we het simpel houden:

• Zelfde frame kleuren als H09  

• Zwarte voetster met zwarte details 
• Zwarte voetster met gepolijst aluminium 

details 
• Gepolijst aluminium voetster met zwarte

details 

Plus één extra:
• Gepolijst aluminium voetster met gepolijst

aluminium details 

Eindeloze mogelijkheden…..



Standaard uitvoering

Zwarte voetster / zwarte details  



Optie

Zwarte voetster /gepolijst
aluminium details 



Optie

Gepolijst aluminium voetster / 
zwarte details 



Optie

Gepolijst aluminium voetster / gepolijst
aluminium details 



3 typen knoppen (rugleuning) 2 typen TiltDown™ armleggers

Uitvoeringen



Approved by…

• “Someone made this chair just for you!”

• Voorzien van een persoonlijke kaart

• Ondertekend door degene die de stoel heeft
gemaakt en getest



Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


