
HÅG Capisco Puls er født fra den legendariske 
«sadelstolen» og er en helt ny generasjon av stoler 
tilpasset den moderne, dynamiske arbeidsplassen. 
Akkurat som forgjengeren er den basert på forståelse 
av mennesket og kroppens behov for stadig 
bevegelse. 

HÅG Capisco Puls viderefører arven, samtidig som 
den utvider horisonten for HÅG Capisco-familien.  

 

Dette er en moderne og fleksibel stol som 
representerer en evolusjon innen form, funksjon og 
brukervennlighet. 

HÅG Capisco Puls har en slank og lett utforming som 
gjenspeiler behovet til en modig ny generasjon.

 
Design: Peter Opsvik.  

Patent- og designbeskyttet

Trendy leken og moderne sofistikert



Mål og vekt HÅG Capisco Puls    8001 8002 8010 8020

Setehøyde 150 mm liftomat [1]   380-510*  395-525*  380-510*  395-525*

Setehøyde 200 mm liftomat [1]   455-620  470-635  455-620  470-635

Setehøyde 265 mm liftomat [1]   540-770  555-785  540-770  555-785

Høyde på ryggbrikke [2]   -  - 470  470

Høyde på fremste støttende punkt på ryggbrikken  [3] -  -  145-235  130-220

Setedybde [5]   -  -  400-470  400-470

Setebredde [7]   460  460  460  460

Maksimal stolbredde  [8]   -  -  560  560

Fotkryss diameter [9]   700  700  700  700

Vekt  7.0 kg  7.0 kg  11.0 kg  11.0 kg

Mål i mm. Setehøyde målt med 64 kg belastning. Der hvor stolen er justérbar, er det minimum og maksimum mål. 
Vippeutslaget er 17° bakover fra nøytral posisjon. Nøytral posisjon er 5° bakover.  
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.

* Standard liftomat i henhold til EN 1335 Class A.

A: Setets midtpunkt er belastet med 64 kg før måltaking.

S: Fremste punkt på ryggbrikken, referansepunkt til mål.

PRISER

Plastfarger

Sort Rød Lys grå Gul-grønn Blå-grå

Unik form som innbyr til bevegelse som gir energi.  
Enkelt å lage inspirerende arbeidsområder. 5 plastfarger  
og alle tekstiler i HÅG Total Colour Standard 
kolleksjonen. Enkel justering av stolen.

 
• Setehøyderegulering - fra normal til stående sittehøyde 
• Setedybde- og rygghøyderegulering (ikke tilgjengelig for 8001  
   og 8002) 
• Regulerbar vippemotstand bakover (ikke tilgjengelig for 8001  
   og 8002) 
 
Det unike sadelsetet med HÅG inBalance®  
• 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 naturlig kurve i korsryggen 
• Sikrer fire ganger mer bevegelse  
 
Miljøvennlig  
• Liten mengde PUR-skum - resulterer i uslåelig lav  
   “carbon footprint “- på 31 kilo CO2-ekvivalenter  
• GREENGUARD sertifikat - sørger for at stolen er fri  
   for farlig utslipp  
• Grønne el-sertifikater

10 års garanti

Livstidsgaranti på gasslift

 
Valgfri pute for ekstra sittekomfort kan leveres på modellene  
8020 og 8002, tilgjengelig i Nexus. 

 
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 besøke vår hjemmeside:  
www.hag.no.

HÅG Capisco Puls brukerfordeler:


