
HÅG Capisco® Made in Norway

The Saddle ChairTM

Op. En neer.
HÅG Capisco is geïnspireerd op de zithouding van een ruiter
te paard. Niemand zit zo actief als een ruiter. HÅG Capisco
stimuleert tot beweging, variatie en nieuwe, natuurlijke
zithoudingen. Met HÅG Capisco kunt u zo hoog en zo laag
zitten als u wilt. Ga zitten en verstel de hoogte van normaal
naar halfstaand. Geen enkele andere kantoorstoel is zo

geschikt voor het werken op verschillende werkhoogten en
hij is perfect voor in hoogte verstelbare werktafels. Het
bekroonde design doet het goed in creatieve vergaderruimtes
en op alle andere plaatsen waar u op een andere manier wilt
bewegen en werken. Ontdek de voordelen van deze unieke
zitoplossing.

Ontwerp: Peter Opsvik
Gepatenteerd en beschermd ontwerp
Interieur foto: Per Gunnarsson. Product foto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG Capisco 8107/ optie HÅG StepUp®

HÅG Capisco 8127 HÅG Capisco 8126

HÅG Capisco 8106 HÅG Capisco 8105

HÅG CAPISCO GEBRUIKERSVOORDELEN:

Gebruiksvriendelijk: unieke en eenvoudige instelmogelijkheden
• Instelbare hoogte - De stoel kan versteld worden van een normale

zithoogte naar een halfstaande positie.
• Individueel verstelbare schommelweerstand (niet voor 8105)
• Zitdiepte verstelling (niet voor 8105)
• In hoogte verstelbare (hoge) rugleuning (niet voor 8105)

De unieke zadel zitting met BalancedMovementMechanismTM

• De unieke vorm van de stoel nodigen uit tot veel beweging en nieuwe
zithoudingen.

• Inspireert beweging en nieuwe zithouding - voorwaarts, zijwaarts of
naar achteren.

Hoofsteun op modellen 8107 & 8127
• De hoofdsteun biedt ontspanning en onder steuning voor schouders,

nek en hoofd. De opening tussen rugleuning en hoofdsteun biedt meer
bewegingsvrijheid.

10 jaar garantie
Levenslange garantie op gasveer
Milieuvriendelijk
ISO 14025 EPD
GREENGUARD certificaat - garandeert dat de stoel niet schadelijk is
voor het binnenklimaat in de fabriek of kantoor.
Groene stroom certificaten

HÅG’s kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens NS-ISO 9001. HÅG werd als eerste bedrijf in haar industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aandacht heeft voor het beschermen van het
milieu. In december 2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor alle producten. Voor
meer informatie bezoek onze website: www.hagbenelux.nl

FYSIEKE MATEN VOOR DE HÅG CAPISCO 8105 8106 8126 8107 8127

Zithoogte 200 mm (265 mm) lift [1] (570-810*) 485-660* 495-670* 485-660* 495-670*

Hoogte rugsteun [2] - 440 440 440 440

Hoogte voorste steunpunt lendensteun
[3] - 170-260 170-260 170-260 170-260

Hoogte voorste steunpunt hoofdsteun (optie)[4] - - - 560-780 560-780

Zitdiepte [5] 370-460 370-460 370-460 370-460

Zittingbreedte [7] 490 490 460 490 460

Stoel breedte [8] - 580 580 580 580

Diameter voetster[9] 700 700 700 700 700

Gewicht 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A middelpunt zitting belast met 64 kg, voor meting in belaste toestand
S voorste punt van rugkussen is referentiemeetpunt voor meting van rugkapverstelling.

Kantelenpunt is 17 ° naar achteren van de neutrale positie. Neutrale positie is 5 ° naar achteren. Wij
wijzen u erop dat de vermelde afmetingen in geringe mate kunnen afwijken van de werkelijkheid.
* Standaard gaslift met 200 mm hoogte interval geleverd.


