HÅG Creed
Skandinviens mest sålda arbetsstol har utvecklats

Revolutionerade hur vi sitter
Under 1970 talet bjöd HÅG in en grupp av Skandinaviska designers
för att skapa ett kreativt forum för ideér som sedan blev känt under
namnet Studio HÅG. Det startade en era av radikal designutveckling som
uppmärksammades internationellt. Man samarbetade tätt med doktorer och
fysioterapefter för att hitta ett sittande som var mer i linje med människans
kropp. En av dessa designers var den numer legendariska Peter Opsvik.
Detta kan man se i HÅG Creed och HÅG Capisco som reflekterar det
viktigaste från Opsviks tankar och det är att utveckla stolar som inspirerar
människor att röra på sig och variera sin sittställning under tiden man sitter
ner.

Tyger:
HÅG Creed 6006 med huvudstöd:
Twill Weave 990 av Kvadrat

Balanced movement
är kravlös rörelse
När man sitter, kan frihet till att röra på sig och ändra
sittställning vara lika viktigt som support? Även den
mest bekväma sittställningen blir obekväm efter ett
tag. Våra muskler är byggda för rörelse och är inte
anpassade för statisk påverkan. Vi kan gå i timmar men
blir trötta efter ett par minuter om man måste stå still.
The HÅG in Balance® ger dig en balanserad rörelse.
När du är i balans kommer rörelsen utan att man
tänker på det. Dina ben bestämmer hur du skiftar
position och rörelse blir en självklar del av ditt
naturliga arbetsflöde.

Tyger:
HÅG Creed 6006 i San 950 av Kvadrat

Stolen som passar alla
När HÅG Credo (som sedan hette HÅG H04) lanserades 1984,
var det en revolution för människor som arbetade.
Dess slogan var ”en stol för alla positioner”, vilket inte bara
hänvisade till kroppens position utan också mot hierarkin som
fanns på många företag.
Fram tills dess var det mest högt uppsatta personer som fick
en stol som kunde gunga och då gungade den bara bakåt.
Med HÅG Credo så kunde alla få en stol som inte bara gungade
bakåt utan även hade fri rörelse och en gunga framåt också.

Tyger:
HÅG Creed 6004 in i (medurs från vänster):
Re-wool 628, Re-wool 648, Re-wool 828 och
Re-wool 128. Alla från Kvadrat.

HÅG Creed för arvet vidare
Under 2019 för HÅG Creed arvet vidare. Genom att kombinera det bästa av
den framgångsrika HÅG Credo/ H04 och HÅG H05 så omfamnar den klassisk
design, utmärk komfort och användarvänligheten som man förväntar sig från
HÅG. HÅG SwingBack™ och genialiska “4-in-1” justeringsratten som gör det
enkelt för alla personer och situationer. Stärkt av HÅG in Balance® movement
mekanismen så följer den instinktivt alla nya sittställningar som du gör oavsett
hur liten den är. Genom att göra så uppmuntrar man dina ben att röra på sig
när du arbetar vilket ger dig mer energi och fokus.

Tyger:
HÅG Creed 6004: (Medurs från överst vänster)
Re-wool 828.
HÅG Creed 6004: Re-wool 828 och Re-wool 128.
HÅG Creed 6002 i Atlas 621/San 130/San 730/Atlas 131.
Alla av Kvadrat.

HÅG Creed Collection

HÅG Creed 6002

HÅG Creed 6006*

HÅG Creed 6003

HÅG Creed 6056 Comfy*

HÅG Creed 6004

HÅG Creed 6005*

HÅG Creed Comm 6071

HÅG Creed Comm 6072
* Armstöd är tillval

Peter Opsvik

Skräddarsy din stol

Peter Opsvik är en norsk industridesigner känd för hans innovativa
ergonomiska stolar. Prisad design såsom Tripp Trapp, Balans och HÅG
Capisco.

Alla HÅG Creed modeller kombinerar klassisk design med smart funktionalitet. Den
är användarvänlig och ha vår unika HÅG in Balance mekanism. Genom att använda
din online konfigurator kan du skräddarsy din HÅG Creed precis som du vill ha den.
Tillvalen är med eller utan armstöd och huvudstöd, låg, medium eller högt ryggstöd,
hel- eller delvis klädd. Du kan också välja mellan ett stort urval av färger och tyger.

Opsvik menar att om vi accepterar att vi har blivit ett sittande samhälle,
först då kan vi anpassa oss till vår omgivning så att tiden vi tillbringar i
stolen blir en mer trevlig och hälsosam upplevelse. Två självklara lösningar
han kommer att tänka på är: :
1. Vi behöver tillbringa mindre tid i en sittande position
2. Vi behöver röra på oss och variera vår sittposition när vi sitter ner.
Peter Opsvik har strävat efter att övervinna stereotypa sittvanor med sin
unika sittlösning. Det som är hans gemensamma tanke att vara i balans
inspirerar till rörelse och kontroll.

Foto: Margaret M de Lange, Kvadrat
Inrednings styling: Kirsten Visdal
Tack till: Kvadrat, Objekt, Osnes, Houz Oslo, Brødrene
Kolstad belysning, Norway Designs, Hay & OsloWorks.
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