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HÅG Futu 1100 mesh 

Tekstil: FutuKnit mesh Night MEH099

Nutidens arbejdsliv er mere dynamisk end 
nogensinde før. Kontorlandskaber udvikler sig 
løbende. Evnen til at tilpasse sig forandring er 
nøglen til at forblive konkurrencedygtig. HÅG 
Futu er en professionel arbejdsstol, der hjælper 
dig med at holde dig opmærksom og fokuseret 
hele arbejdsdagen igennem. På grund af sine 
strømlinede dimensioner passer stolen prob-
lemfrit ind i ethvert arbejdsmiljø eller indretning. 
Stolens bløde polstrede udseende skjuler det 
faktum, at den er fyldt med teknik, som forbed-
rer din præstation.

En alsidig stol 



I centrum af HÅG Futu stolene er vores HÅG in Balance® bevægelses- 
mekanisme, som sikrer, at du altid sidder i fuld balance. At være i 
balance giver dig mulighed for at vippe baglæns og forlæns med 
lethed, så du enkelt kan skifte arbejdsstilling som en naturlig del af din 
daglige arbejdsrutine. Dette tilskynder til bedre blodcirkulation på  
grund af øget bevægelse og hjælper dig med at opretholde din ener-
gi på selv lange arbejdsdage.

I perfekt balance

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Tekstil: 
FutuKnit mesh Frost MEH100 
FutuKnit solid Frost FTU100 



Hver eneste HÅG Futu stol er præcist konstrueret, 
håndlavet og monteret med stor omhu af en af 
de mange dygtige medarbejdere på vores fabrik 
i Røros, Norge. Denne historiske by har været 
HÅG’s base siden 1957. I årenes løb er vi blevet 
en stor del af samfundet i byen. HÅG er stolt af at 
være sammensat af et så dedikeret team af desig-
nere, ingeniører og andre dygtige kolleger.

Kvalitet der holder

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Tekstil: 
FutuKnit mesh Aubergine MEH103 
FutuKnit solid Aubergine FTU103 



Vi har en veldokumenteret historie for reduceret energiforbrug og 
affald. Vi stræber efter at producere produkter fra genbrugsma-
terialer, som igen kan genbruges eller genvindes. HÅG Futu har 
en amerikansk GREENGUARD certificering, der bekræfter, at den 
ikke påvirker indeklimaet på arbejdspladsen eller i hjemmet ved 
udledning af skadelige gasser. Stolen har også en miljødeklaration 
(ISO 14025), som verificerer at vores CO2-udledninger igennem 
vores værdikæde er meget lave. HÅG Futu har blandt andet vun-
det en Red Dot Design Award for bedste produktdesign samt en 
Green Good Design Award for bæredygtighed.

Miljøpionerer

HÅG Futu 1100 mesh 

Tekstil: FutuKnit mesh Forest MEH104 



Straw
FutuKnit mesh Straw – MEH105
FutuKnit solid Straw – FTU105

Frost
FutuKnit mesh Frost – MEH100
FutuKnit solid Frost – FTU100

Stone
FutuKnit mesh Stone – MEH101
FutuKnit solid Stone – FTU101

Dusk
FutuKnit mesh Dusk – MEH102
FutuKnit solid Dusk – FTU102

Aubergine
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

Night
FutuKnit mesh Night – MEH099
FutuKnit solid Night – FTU099

Forest
FutuKnit mesh Forest – MEH104
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1100 mesh 
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Frost – FTU100

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1200 solid 
FutuKnit solid  Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Stone – MEH101 

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Stone – FTU101 

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100* mesh  
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Egenskaber og fordele

HÅG Futu 1100 med FutuKnit mesh ryg HÅG Futu 1200 med FutuKnit solid ryg

Lændestøtte
Lændestøtte (tilvalg), som nemt 
kan tilpasses til din ryg. 

Syv indbydende farver
Vælg mellem syv matchende farver 
af FutuKnit™ solid tekstil og mesh –  
FutuKnit mesh (kun ryg) og  
FutuKnit solid tekstil (ryg og sæde).

HÅG Futu armlæn
Armlænene (tilvalg) kan let justeres  
i både højde og bredde.

FutuKnit™ mesh ryg
Vores mesh tekstil er udviklet til at 
bevare sin fasthed ved professionelt 
daglig brug.

FutuKnit™ – sæde/ryg
FutuKnit solid tekstil på sædet giver 
ekstra varme og komfort.

HÅG in Balance® 
Vores bevægelsesmekanisme, 
som sikrer, at du altid sidder i 
fuld balance.

Fotstøtte
Fodkryds giver mange mulighed-
er for at variere placeringen af 
dine fødder.

Kollektion

Armlæn er tilvalg* 
Lændepude for ekstra støtte er tilvalg** 
5-benet fodkryds er tilvalg



Et avanceret tekstil
HÅG Futu leveres i vores unikt designede FutuKnit™ tekstil. Tekstilet er fremstillet af 
den fineste kvalitet polyesterstrimmel, og er teknisk udviklet til at bevare sin fasthed 
for at give dig den ultimative rygstøtte. Både FutuKnit™ solid tekstil og mesh tekstil 
findes i syv forskellige farver og matcher perfekt sammen. Hver farve er inspireret af 
naturen, og på alle tekstiler ydes 10 års garanti ved normalt brug (<9 timer pr. dag).


