
HÅG Creed
Een update voor de bestverkopende scandinavische bureaustoel



Textiles: 
HÅG Creed 6006 with headrest:
Twill Weave 990 by Kvadrat

In de jaren 1970 vroeg HÅG aan een select groepje Scandinavische 
ontwerpers om een creatieve denktank van ideeën te vormen. Het 
resultaat? Studio HÅG. Dat was het begin van een tijdperk vol radicale 
ontwerpexperimenten die konden rekenen op heel wat internationale 
aandacht. In nauwe samenwerking met artsen en fysiotherapeuten streefden 
ze onafgebroken naar zitcomfort dat nauwer aansloot bij het  menselijke 
lichaam. Een van die ontwerpers is de intussen legendarisch geworden 
Peter Opsvik. De belangrijkste bijdrage van Opsvik is dat hij bureaustoelen 
ontwierp die mensen ertoe aanzetten om al zittend te bewegen en hun 
zithouding regelmatig aan te passen. Getuigen daarvan zijn de HÅG Creed 
en HÅG Capisco.

Revolutionair zitcomfort



Kan bewegingsvrijheid en verandering van 
zithouding tijdens het zitten even belangrijk zijn 
als ondersteuning? Zelfs de meest comfortabele 
zitpositie gaat op de duur ongemakkelijk aanvoelen. 
Onze spieren zijn gemaakt voor beweging, niet voor 
een statische belasting. We kunnen probleemloos 
urenlang wandelen, maar na een paar minuten 
stilstaan worden we moe. De HÅG in Balance® biedt je 
lichaam uitgebalanceerde beweging. Voor een lichaam 
in balans kost beweging geen moeite. Je benen 
bepalen hoe je je zithouding aanpast en beweging 
wordt een vast onderdeel van je natuurlijke workflow.

Uitgebalanceerde beweging 
kost geen moeite

Textiles:
HÅG Creed 6006  in San 950 by Kvadrat



Toen de HÅG Credo (later omgedoopt tot HÅG H04) in 1984 
werd gelanceerd, betekende hij een revolutie voor iedereen die 
bureauwerk deed. Zijn slagzin 'een stoel voor iedere positie' sloeg 
niet enkel op lichaamshouding maar ook op de hiërarchische 
posities in de meeste bedrijven. Tot op dat moment genoten 
meestal enkel de hogere kaderfuncties het voordeel van een 
bureaustoel die kon kantelen. En ook die stoelen konden 
enkel achteruit kantelen. Met de HÅG Credo was er plots voor 
iedereen een stoel die niet alleen achteruit, maar bovendien ook 
voorwaarts kon kantelen.

De stoel voor iedereen

Textiles:
HÅG Creed 6004 in (clockwise from left):  
Re-wool 628, Re-wool 648, Re-wool 828 and 
Re-wool 128. All by Kvadrat.



In 2019 zet de HÅG Creed de traditie voort. Hij combineert het beste van 
de succesnummers HÅG Credo/H04 en HÅG H05: het klassieke, strakke 
design, het superieure zitcomfort en het gebruiksgemak dat mensen intussen 
verwachten van HÅG. De HÅG SwingBack™-armsteunen en het ingenieuze 
'4-in-1'-verstelwiel maken er de ideale stoel van voor iedere persoon en iedere 
situatie. De stoel met HÅG in Balance®-bewegingsmechanisme volgt instinctief 
iedere verandering in zithouding, hoe klein ook. Zo blijven je benen steeds in 
beweging terwijl je aan het werk bent, waardoor je meer energie hebt en je 
beter kunt concentreren.  

HÅG Creed zet de traditie voort

Textiles:
HÅG Creed 6004:  (clockwise from top left):  
Re-wool 828. 
HÅG Creed 6004: Re-wool 828 and Re-wool 128.
HÅG Creed 6002 in Atlas 621/San 130/San 730/Atlas 131.
All by Kvadrat.



Peter Opsvik is een Noorse industriële ontwerper die alom bekend staat 
voor zijn innovatieve en ergonomische stoelen. Enkele gerenommeerde 
ontwerpen van hem zijn de Tripp Trapp, Balans en HÅG Capisco.

Uitgaande van de vaststelling dat we een zittende samenleving zijn 
geworden, vraagt Opsvik zich af hoe we onze omgeving het best kunnen 
aanpassen zodat onze 'zittijd' aangenamer en gezonder wordt. 
Daarbij kwam hij uit op twee voor de hand liggende oplossingen:

1. We moeten minder zitten
2. We moeten tijdens het zitten meer bewegen en van houding veranderen

En dus streefde Peter Opsvik er met zijn unieke zitoplossingen 
onafgebroken naar om de stereotiepe zitgewoontes te doorbreken. De 
rode draad is dat wie in balans is, meer beweegt en controle over zijn 
lichaam heeft.

De HÅG Creed modellen zijn moderne klassiekers met een strakke vormgeving, 
ingenieus bedieningsgemak en beschikken over ons unieke HÅG in Balance® center-
tilt-mechanisme. Door onze online configurator te gebruiken kunt u uw HÅG Creed 
aanpassen naar eigen behoeften. Deze configurator bevat de opties met of zonder 
armleuningen of hoofdsteun, een lage, gemiddelde of hoge rugleuning en volledig 
of gedeeltelijk gestoffeerd. U kunt ook kiezen uit ons uitgebreide assortiment 
kleuren en stoffen.

De legendarische Opsvik Personaliseer je stoel

HÅG Creed Collection

HÅG Creed 6056 Comfy*HÅG Creed 6006* HÅG Creed Comm 6071 HÅG Creed Comm 6072

* Armrests are optional extras

HÅG Creed 6002 HÅG Creed 6004HÅG Creed 6003 HÅG Creed 6005*
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