
HÅG Capisco®

The Saddle ChairTM

Opp i høyden. Ned igjen.
HÅG Capisco er inspirert av rytterens sal og sittestilling.
Ingen sitter så aktivt som en rytter i salen.
HÅG Capisco fremmer bevegelse, variasjon og nye, naturlige
sittestillinger. HÅG Capisco lar deg bevege deg så høyt og
lavt du vil. Sett deg ned og justér den fra normal høyde til
halvt oppreist stilling. Ingen annen arbeidsstol er så godt
tilpasset arbeidsflater med forskjellige høyder, den egner seg

perfekt til høydejusterbarearbeidsbord.

Den prisvinnende designen passer også inn i kreative
møterom og alle andre steder der du ønsker å jobbe og
bevege deg på en annerledes måte. Oppdag de store
fordelene med denne unike sitteløsningen.

Design: Peter Opsvik
Patent- og design beskyttet
Interiørbilder: Per Gunnarsson. Produktfoto: Pål Laukli



A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG Capisco 8107 m/HÅG StepUp®

HÅG Capisco 8127 HÅG Capisco 8126

HÅG Capisco 8106 HÅG Capisco 8105

HÅG CAPISCO BRUKER FORDELER:

Enkel justering av stolen
• Setehøyderegulering - fra normal til stående sittehøyde
• Setedybde- og rygghøyderegulering(ikke tilgjengelig for 8105)
• Regulerbar vippemotstand bakover(ikke tilgjengelig for 8105)

BalansertBevegelsesmekanismeTM

• Formen på setet og mekanismen gjør at du kan sitte i balanse og enkelt
bevege deg forover og bakover

• Gir deg en oppreist sittestilling og naturlige kurve i korsryggen
Hodehviler på modeller 8107 og 8127

• Gir deg ro og støtte for skuldre, nakke og hode
• Gapet mellom stolens rygg og hodehvileren gir mer bevegelsesfrihet

10 års garanti
Livstidsgaranti på gasslift
Miljøvennlig

• ISO 14025 EPD - uslåelige lave utslipp av CO2-ekvivalenter
• GREENGUARD sertifikat - sørger for at stolen er fri for farlige utslipp
• Grønne el-sertifikater

HÅGs kvalitetssystem er godkjent i henhold til NS-ISO 9001. Vi var den første kontorstolprodusenten som ble ISO 14001-sertifisert, EMAS-registrert og for
å motta ISO 14025-baserte miljøvaredeklarasjoner for våre stoler. HÅG kontorstoler er testet i henhold til EN 1335 klasse A. For mer detaljert informasjon
kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår hjemmeside: For mer detaljert informasjon kan du kontakte din HÅG forhandler eller besøk vår
hjemmeside: www.hag.no

MÅL OG VEKT FOR HÅG CAPISCO 8105 8106 8126 8107 8127

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

Høyde på ryggbrikke [2] - 440 440 440 440

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikken
og reg. intervall[3] - 170-260 170-260 170-260 170-260

Høyde på fremste støttende punkt på hodehvilerog
reg. intervall[4]

- - - 560-780 560-780

Setedybde [5] 370-460 370-460 370-460 370-460

Setebredde [7] 490 490 460 490 460

Maksimal stolbredde [8] - 580 580 580 580

Fotkryss i diameter [9] 700 700 700 700 700

Vekt 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A Setets midtpunkt er belastet med 64 kilo før måling.
[B] S [/ b] Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunktet til mål av ryggstøttregulering.

Målinger i mm. Setehøyde målt med 64 kilo belastning. Vippeutslaget er 17 ° bakover fra nøytral posisjon
er 5 grader bakover. Vær oppmerksom på at disse målingene er ikke absolutte. De kan variere noe fra
stol til stol.
* Standard i henhold til EN 1335.


