HÅG´s mission er at tilføre bevægelse og variation
til arbejdspladsen. Vores stole forener form og
funktion i et design, der stimulerer kroppens
naturlige bevægelser og giver variation i dine
siddestillinger. Sid i en HÅG stol og mærk den
fornyede motivation og energi.

HÅG Capisco
• Udviklet for større bevægelsesfrihed, variation og naturlige
siddestillinger
• Giver dig en opret siddestilling og et naturligt svaj i ryggen
• Gør det let at sidde aktivt i en halvt stående arbejdsstilling
• Perfekt til at skifte mellem stående og siddende
arbejdsstilling
• Justerbar hovedstøtte, sædehøjde, sædedybde, ryghøjde,
vippefunktion bagover og låsbar vippefunktion

Design: Peter Opsvik. Patent- og designbeskyttet.

KVALITET
10 års garanti:

ESD (elektrostatisk afladning)

• HÅG yder 10 års garanti på alle stole ved normalt brug, op til
9 timer pr. dag.

• Vi kan levere HÅG Capisco 8106 som ESD stole betrukket
med Global ESD (Bogesund) eller Gaja Antistatic (Gabriel) i
prigruppe 6 + 10%. Scandinavian Business Seating yder 5 års
garanti på ESD stole, hvis hjul og polstring renses regelmæssigt
med et egnet rengøringsmiddel.

Certificeringer:
• Testet i henhold til EN 1335 klasse A, ANSI/BIFMA X5.1 og
GS mark
• Scandinavian Business Seating er certificeret af DNV-GL i
henhold til ISO 9001
Vedligeholdelse:
• Støvsug stolen med møbelbørste, eller tør den af med en
ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent, rent
vand. Undgå at fjerne nogen af plastsækslerne, og forsøg
ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Scandinavian
Business Seating forhandler, hvis der er brug for service eller
vedligeholdelse af stolen.

Diverse
• CMHR skum (brandhæmmende skum) er tilgængelig ved
forespørgsel, venligst oplys om dette ved bestilling. Der må
påregnes 2 til 4 ugers ekstra leveringstid. Pris på forespørgsel.

MILJØ
• Let at demontere uden brug af speciel værktøj
• Indeholder 50% regenereret materiale (post-forbruger
og post-industrielt affald)
• Lavt carbon fodaftryk på 45 kg CO2 ækvivalenter
• Indeholder ingen farlige kemikalier

• Nordisk miljømærkning, Svanemærket – garanterer at stolen
overholder strenge miljø- og klimamæssige kriterier
• Miljødeklaration (EPD) – livscyklus analyse af stolen baseret på
14025-EPD
• GREENGUARD certifikat – sikrer at stolen ikke forurener
• Möbelfakta certifikat – Svenske miljø- og kvalitets certifikat

Certificeringer:
• Scandinavian Business Seating er certificeret af DNV-GL
i henhold til ISO 14001
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Materialespecifikationer for HÅG Capisco 8106:
• Stål 37%, Plast 27%, Aluminium 23%, PUR 10%, Tekstil: 2%,
Andet 1%, PVC 0%
• Total vægt af produktet 12,9 kg
• Andel af genanvendligt materiale: 90%

231 057
HÅG Capisco 8106 in Fame

MODEL OG MÅL

Mål og vægt for HÅG Capisco

8105

8106

8126

8107

8127

Siddehøjde 150 mm gas lift*[1]

380-515

408-540

408-540

408-540

408-540

Siddehøjde 200 mm gas lift [1]

445-630

470-655

470-655

470-655

470-655

Siddehøjde 265 mm gas lift [1]

530-790

555-810

555-810

555-810

555-810

Højde på ryglæn [2]

-

460

460

460

460

Højde på forreste støttende punkt
på ryglæn [3]

-

150-240

150-240

150-240

150-240

Højde på forreste støttende punkt
på ryglæn hovedstøtte [4]

-

-

-

555-785

555-785

Sædedybde [5]

-

340-420

340-420

340-420

340-420

Sædebredde [7]

470

470

470

470

470

Stolebredde [8]

-

595

595

595

595

Fodkrydsets diameter [9]

730

730

730

730

730

Vægt

7.5 kg

14.0 kg

14.5 kg

15.5 kg

16.0 kg

Mål i mm. Siddehøjde målt ved belastning på 64 kg. Der hvor stolen er justérbar, er minimum og maksimum mål opgivet.
Vippeudslaget er 15° bagover fra neutral position, som er 2° bagover.
Målene er ikke absolutte, de kan variere fra stol til stol.
* I henhold til EN 1335 Klasse A.
A: Sædets midtpunkt hvor stolen belastes med 64 kg før man tager mål.
S: Forreste punkt på ryglænet (referencepunkt til mål af ryglænsregulering).

KONFIGURATIONSMULIGHEDER
• Alle tekstiler i HÅG Total Colour Standard og Extended
kollektionen er tilgængelig
• Fodkryds er tilgængelig i sort plast og sort, sølv
eller poleret aluminum

• HÅG StepUp® giver mulighed for to ekstra trin, hvor man kan
sætte fødderne
• HÅG Foot Ring giver mulighed for et ekstra trin, hvor man kan
sætte fødderne

For yderligere information kontakt din HÅG forhandler eller se venligst www.hag.dk

