HÅG Capisco® &
HÅG Capisco Puls®
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Celebrating movement
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En designikon som
fortfarande håller
Det är sällsynt med en möbeldesign som kan
hålla så väl som HÅG Capisco. 30 år senare
är stolen fortfarande lika populär.
Eleganta kurvor, mjuk funktionalitet och en distinkt form som skiljer
stolen från mängden. Den tillför personlighet i vilket rum eller på
vilken arbetsplats som helst.
HÅG Capisco har en skepnad för varje tillfälle och en
mångsidighet som sträcker sig långt utöver traditionella
kontor eller mötesrum.
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Designern:
Peter Opsvik
När Peter Opsvik designade
HÅG Capisco försökte han
undvika gamla invanda sittställningar med okonventionella sittlösningar.
På 1970-talet försökte många experter på ergonomi ta
fram en enda korrekt sittställning. Peter Opsviks bidrag har
varit att skapa produkter som inspirerar till att byta mellan
många olika sittställningar, men utan att byta stol. HÅG
Capisco, HÅG Capisco Puls och Tripp Trapp® är några av
hans mest framgångsrika skapelser.
Sedan HÅG Capisco designades 1984 har dess popularitet
ökat stadigt och stolen är nu en av Europas mest populära
arbetsstolar.
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Sitt högt och lågt
Ingen annan arbetsstol är så väl anpassad till
olika höjder på arbetsplatsen.
Med några enkla inställningar kan du lätt byta mellan att sitta lågt och sitta högt på
HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls.
Genom att byta sittställning ofta får du ett funktionellt alternativ till att
byta mellan att sitta och att stå upp. Du tappar inte lika enkelt fokus
på arbetet och du slipper också den trötthet som många känner
när de stått upp ett tag.
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Sitt med balans
Den unika sadelsitsen som HÅG Capisco och
HÅG Capisco Puls delar gör att du kan sitta
med balans i en sittställning som inspirerat
till ett naturligt sittande i vilande.
Med den här sittställningen bibehålls en neutral böjning i ländryggen, höftlederna
är öppna och musklerna väl balanserade och avslappnade så att du slipper belasta
kroppen, vilket ofta annars är fallet när du sitter.
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Mer energi och flyt
under dagen
Du är fri att röra dig och har bättre kontroll
med både HÅG Capisco och HÅG Capisco
Puls som främjar rörelse i hela kroppen,
även benen.
Aktivering av benen ger bättre syresättning av kroppen och hjärnan, vilket gör att du
kan bibehålla din energi och fokus under en lång arbetsdag.

13

14

15

Celebrating movement
Livet gör att vi vill röra oss naturligt.
Med inspiration av ryttarens dynamiska hållning har
både HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls designats
för större rörelsefrihet när du sitter.
Eftersom ingen sittställning är idealisk under någon
längre tid gör stolen det möjligt för dig att röra på dig
ofta och variera hur du sitter. Med ett aktivt sittande
ger HÅG Capisco dig mer energi och flyt under arbetsdagen.
Det är därför vi firar rörelse.
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Två stolar med många
gemensamma egenskaper
HÅG Capisco-konceptet omfattar två
produktfamiljer med många liknande egenskaper och fördelar: HÅG Capisco och HÅG
Capisco Puls. Passar perfekt för såväl personliga arbetsområden som för fleranvändarplatser.

HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls
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HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls

Originalet HÅG Capisco är idealisk för de
som sitter under många timmar eller vill ha
komforten i en helklädd stol.

Med sin lätthet och spännande form på ryggstöd och sits
blir HÅG Capisco Puls ett naturligt premiumalternativ för
arbetsplatser där du sitter kortare stunder, såsom mötesrum,
samtalsplatser, hemmakontor och grupparbetsområden.
EGENSKAPER

MILJÖ
Både HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls är föregångare när det gäller miljövänlig design. Man har använt
så få komponenter och material som möjligt i stolarna.
Stolarna är utformade för enkel demontering så att de
olika materialen kan skiljas från varandra och underlätta
vid återvinning.

JUSTERBAR HÖJD
Stolen kan justeras från lågt
sittande till en stå/sitt-position.
FOTSTÖD
Ger dig möjlighet att variera
placeringen av dina fötter.
Fotkrysset är tillgängligt i svart
plast, svart, silver, polerat eller
vitt aluminium.

Scandinavian Business Seatings kvalitets- och miljöhanteringssystem har certifierats av DNV-GL enligt ISO
9001 och ISO 14001.

SADELSITSEN
Den unika formen på sitsen
inspirerar till rörelse och nya
sittställningar.

2010 blev HÅG Capisco världens första stol som certifierades med den nordiska miljömärkningen Svanen.
Idag är merparten av stolen tillverkad av återvunnet
material. 2015 fick HÅG Capisco utmärkelsen EPRO för
”Bästa återanvända plastprodukt” i Europa.

HUVUDSTÖD (TILLVAL)*
Huvudstödet ger dig stöd för
axlar, nacke och huvud. Utrymmet mellan stolen och huvudstödet ger större rörelsefrihet.
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HÅG STEPUP® (TILLVAL)
Ger två extra nivåer där du kan
placera fötterna.

PRODUKTCERTIFIERINGAR
Nordens miljömärkning Svanen* – tilldelas produkter
som uppfyller strikta miljömässiga, kvalitetsmässiga
och hälsomässiga krav
EPD (Environmental Product Declaration) – livscykelanalys av stolen baserat på ISO 14025, som är ett mått
på produktens miljöpåverkan

HÅG FOTRING (TILLVAL)
Extra nivå som ger fötterna
stöd och vila.
JUSTERINGSMÖJLIGHETER
• Huvudstöd*
• Sitsens höjd
• Sittdjup
• Höjd på ryggbricka
• Gungmotstånd bakåt
• Låsbar gunga
* Endast HÅG Capisco

GREENGUARD – säkerställer att stolen uppfyller strikta
gränser för kemiska utsläpp
Möbelfakta – Svenskt certifieringsprogram som bygger
på tre kravområden: kvalitet, miljöpåverkan och företagets sociala ansvarstagande
* Endast HÅG Capisco

PLASTFÄRGER (ENDAST HÅG CAPISCO PULS)

Seagreen

Clay

Pink

Petroleum

White

Black

Light grey

Red
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Media Evolution City, Sverige

Maersk Drilling, Danmark

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), Storbritannien

Henning Larsen Architects, Danmark
Oxford Kids, Kina
Okidoki, Sverige

Amadeus, Tyskland

Internationella
referenser
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H Advertising, Frankrike

Internationella
referenser

Make Architects, Storbritannien

Bergen University College, Norge

T-Mobile, Nederländerna

Soil Center, Danmark

Bestseller, Danmark
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