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VriJ En natuurliJK
Een goed ontwerp zou onze natuurlijke behoefte 
om te bewegen niet mogen beperken. Onze om- 
geving zou de dynamiek juist moeten versterken.

Het ontwerp van de HÅG Capisco is geïn-
spireerd op de ervaring van ruiters, die zelfs 
na urenlang paardrijden nog fit van hun paard 
afstappen. Dat is mogelijk doordat zij voort- 
durend een goede zithouding hebben, en hun 
bovenlichaam goed in balans blijft. Deze waar- 
neming vormde de basis voor de “zadelstoel” 
en heeft sindsdien een enorme impact gehad 
op de manier van zitten. 

HÅG Capisco reageert intuïtief op de natuurlijke 
bewegingen van uw lichaam en staat u toe om 
vrij te bewegen. U krijgt onbeperkte variatie-
mogelijkheden op de zithouding. De HÅG 
Capisco biedt u eindeloze mogelijkheden om 
dynamisch te werken, ongeacht of dit op zit-, 
sta- of normale bureaubladhoogte is.

De unieke vorm van de rugleuning biedt een 
perfecte steun in talrijke zithoudingen, zonder 
uw bewegingsvrijheid te belemmeren.

Laat u niet beperken door uw omgeving – 
beweeg in een HÅG Capisco en creëer ritme 
en vaart in uw leven.
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ExPEriEnCE
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Zo VaDEr
We zijn allemaal gemaakt om te bewegen. Op basis 
van dit eenvoudige maar toch verhelderende inzicht, 
heeft HÅG Capisco de manier veranderd waarop 
we kantoorstoelen beoordelen. Het introduceerde 
variatie en beweging op de werkplek en luidde een 
nieuw tijdperk van dynamische ergonomie in. De 
originele HÅG Capisco verhoogde de standaard voor 
dynamische werkstoelen en het verheugt ons om de 
jongste telg van het gezin aan te kunnen kondigen.

Zo Zoon
De HÅG Capisco Puls, die ontstaan is uit de legen- 
darische “zadelstoel” vertegenwoordigt een nieuwe 
generatie, die is afgestemd op de hedendaagse 
dynamische werkplek. Net zoals zijn voorganger is de 
HÅG Capisco Puls gebaseerd op ons begrip van het 
menselijk lichaam en de voortdurende behoefte om 
te bewegen. HÅG Capisco Puls zet de traditie voort, 
terwijl het de horizon van de Capisco-range verbreedt. 
Een hedendaagse en flexibele stoel, die een evolutie 
in vorm, functie en bruikbaarheid vertegenwoordigt. 
De nieuwe gestroomlijnde en frisse vorm van de 
Capisco Puls weerspiegelt het karakter van een 
dappere nieuwe generatie.

sPirit



PA
G

IN
A

 5

HEtZElfDE VErHaal, 
tWEE VErsiEs
Gemaakt om actief te zitten.

Ondersteunt alle zithoudingen en behoudt 
een essentiële, gezonde flow in uw lichaam.

Stimuleert uw lichaam instinctief, zodat u zich 
kunt concentreren op uw taken.

De ene is licht en beweeglijk, gemaakt voor 
hedendaagse en flexibele werkruimtes.

De andere is ideaal voor mensen die vele  
uren aaneengesloten willen zitten.

VolDoEn aan DE 
stanDaarDEn Van 
morgEn
HÅG Capisco was de trend ver vooruit voor 
wat betreft de toepassing van milieustandaarden. 
Bijna dertig jaar na de introductie staat de HÅG 
Capisco nog steeds op praktisch eenzame hoogte.

HÅG Capisco Puls gaat zelfs nog verder. Om te 
kunnen voldoen aan de uitdagingen van morgen 
hebben we het gebruik van overbodig materiaal 
beperkt, zodat de ecologische voetafdruk 
geminimaliseerd wordt. Vulschuim is een niet-
recycleerbaar materiaal. Met een minimale 
hoeveelheid schuim, maar toch een comfortabele 
zitting, is de HÅG Capisco Puls een milieu- 
vriendelijk ontwerp van topklasse.
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CErtIfICAtEN
• Emas  

(Eco-beheer en auditprogramma)
• iso 14001 en iso 14025 – EDP  

(verklaring van milieuproduct)
• greenguard-certificaat 
• groene El- certificaten
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HÅg Capisco faciliteert een 
reeks dynamische zithoudingen 
en is de perfecte oplossing voor 
mensen die heel wat uren op 
kantoor doorbrengen.
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moDErnE  
VErfiJning

HÅg Capisco Puls zet de traditie van zijn  
voorganger voort op lichte en frisse wijze. 
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HÅg Capisco – een iconisch  
ontwerp waarmede elke ruimte 
wordt opgefleurd. 
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HÅG CAPISCo 
8107

HÅg CaPisCo®
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• Voor actief zitten
• Een favoriet ongeacht de zithouding
• Voor hoog, middelhoog en laag zitten
• Rugleuning met geïntegreerde elleboogsteun
• Behoort tot de meest milieuvriendelijke  

producten op de markt (Nordic Swan!)
• Ontworpen door Peter Opsvik
• Volledig beklede zitting en rugleuning
• Optionele hoofdsteun

1. INStELbArE HooGtE – De stoel kan worden 
aangepast van een lage zithoogte tot een 
staand-zittende hoogte.

2. voEtStEuN – Biedt comfort en variatie 
aan voeten.

3. DE ZADELStoEL en de unieke vorm van 
de rugleuning zetten aan tot beweging  
en nieuwe zithoudingen.

4. HoofDStEuN – De hoofdsteun voorziet 
de schouders, nek en rug van dynamische 
ondersteuning. Dankzij de ruimte tussen  
de rug en de hoofdsteun is er meer 
bewegingsvrijheid (standaard op modellen  
8107 en 8127).

5. HÅG StEPuP® – Biedt twee extra niveaus 
voor het plaatsen van uw voeten.

INStELMoGELIJkHEDEN
a HoofDstEun
B stoElHoogtE
C ZittingDiEPtE
D rugHoogtE
E WEErstanD Voor  

aCHtErWaarts KantElEn
f KantElVErgrEnDEling

Ontwerp: Peter Opsvik
Patent en ontwerp zijn geregistreerd
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AfMEtING EN GEWICHt vAN HÅG CAPISCo 8105 8106 8126 8107 8127
stoElHoogtE 150 mm gaslift [1] 410-550* 410-550* 420-560* 410-550* 420-560*
stoElHoogtE 200 mm gaslift [1] 485-660 485-660 495-670 485-660 495-670
stoElHoogtE 265 mm gaslift [1] 570-810 570-810 580-820 570-810 580-820
HoogtE Van rug [2] - 480 480 480 480
HoogtE Van VoorWaarts onDEr- 
stEunEnD Punt Van rug En 
instElintErVal [3] - 170-260 170-260 170-260 170-260

HoogtE Van VoorWaarts onDEr- 
stEunEnD Punt Van HoofDstEun  
En instElintErVal [4] - - - 560-780 560-780

ZittingDiEPtE [5] - 370-460 370-460 370-460 370-460
HoogtE Van EllEBoogstEun  
En instElintErVal [6] - - - - -

stoElBrEEDtE [7] 490 490 460 490 460
maximalE stoElBrEEDtE [8] - 580 580 580 580
DiamEtEr onDErstEl [9] 700 700 700 700 700
gEWiCHt 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A het middelpunt van de stoel wordt verzwaard 
met 64 kilogram voordat gemeten wordt.
S het meest vooraan gelegen punt op de rug, 
referentiepunt voor het meten van het instellen  
van de rugsteun.

De metingen gebeuren in millimeter. Stoelhoogte 
gemeten met belasting van 64 kilogram. Kanteling 
is 17° achterwaarts vanuit de neutrale stand.
Neutrale stand is 5° achterwaarts. De metingen 
zijn niet absoluut, ze kunnen verschillen van stoel 
tot stoel.

* Standaard conform EN 1335.

Raadpleeg de HÅG prijslijst voor meer  
kleur- en materiaalmogelijkheden.

HÅG CAPISCo 
8105
Zadelstoel

HÅG CAPISCo 
8106
Zadelstoel
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HÅG CAPISCo PuLS
8010

A
b

HÅg CaPisCo Puls®
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1. INStELbArE HooGtE – De stoel kan 
worden aangepast van een lage zitstand tot 
een staande-zittende hoogte.

2. voEtStEuN – geeft steun en variatie aan 
voeten.

3. DE ZADELStoEL en de unieke vorm van de 
rugleuning zetten aan tot beweging en 
nieuwe zithoudingen.

• HÅG StEPuP® – Biedt twee extra niveaus 
voor het plaatsen van uw voeten.

INStELMoGELIJkHEDEN
a stoElHoogtE
B ZittingDiEPtE
C rugHoogtE
D WEErstanD Voor aCHtErWaarts 

KantElEn
E KantElVErgrEnDEling

voEtbASIS vErkrIJGbAAr IN 
5 vErSCHILLENDE MAtErIAAL/
kLEurCoMbINAtIES
(Zie voorbeelden pagina 15-18)
• Kunststof – Zwart
• Kunststof – Blauw
• aluminium – Zwart
• aluminium – Zilver
• aluminium – gepolijst

• Voor actief zitten
• Een favoriet ongeacht de zithouding
• Voor hoog, middelhoog en laag zitten
• Rugleuning met geïntegreerde elleboogsteun
• Behoort tot de meest milieuvriendelijke  

producten op de markt (Nordic Swan!)
• Ontworpen door Peter Opsvik
• Fris en licht
• Comfortabel waar nodig
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HÅG CAPISCo PuLS
8020
Basismodel + verwijderbaar 
stoelkussen bekleed in nexus. 

Rood Lichtgrijs

Blauw Geel 

fArGEvALG:

AfMEtING EN GEWICHt vAN HÅG CAPISCo 8001 8002 8010 8020
stoElHoogtE 150 mm gaslift [1] 380-510* 395-525* 380-510* 395-525*
stoElHoogtE 200 mm gaslift [1] 455-620 470-635 455-620 470-635
stoElHoogtE 265 mm gaslift [1] 540-770 555-785 540-770 555-785
HoogtE Van rug [2] - - 470 470
HoogtE Van VoorWaarts onDEr- 
stEunEnD Punt Van rug En 
instElintErVal [3] - - 145-235 130-220

HoogtE Van VoorWaarts onDEr- 
stEunEnD Punt Van HoofDstEun  
En instElintErVal [4] - - - -

ZittingDiEPtE [5] - - 400-470 400-470
HoogtE Van EllEBoogstEun  
En instElintErVal [6] - - - -

stoElBrEEDtE [7] 460 460 460 460
maximalE stoElBrEEDtE [8] - - 560 560
DiamEtEr onDErstEl [9] 700 700 700 700
gEWiCHt 7.0 kg 7.0 kg 11.1 kg 11.1 kg

A het middelpunt van de stoel wordt verzwaard 
met 64 kilogram voordat gemeten wordt.
S het meest vooraan gelegen punt op de rug, 
referentiepunt voor het meten van het instellen  
van de rugsteun.

De metingen gebeuren in millimeter. Stoelhoogte 
gemeten met belasting van 64 kilogram. Kanteling 
is 17° achterwaarts vanuit de neutrale stand.
Neutrale stand is 5° achterwaarts. De metingen 
zijn niet absoluut, ze kunnen verschillen van stoel 
tot stoel.

* Standaard conform EN 1335.

Raadpleeg de HÅG prijslijst voor meer 
kleur- en materiaalmogelijkheden.
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A Brand of Scandinavian Business Seating sbseating.com

kWALItEIt
Kwaliteit leveren impliceert dat er nooit risico wordt gelopen als het gaat om 
de keuze voor materialen en processen. HÅg zal altijd aan alle internationale 
kwaliteitsnormen voldoen, maar veel liever nog willen we die ruimschoots 
overtreffen. HÅg is ns-iso 9001 gecertificeerd en garandeert daarmee 
de beste kwaliteit in de gehele organisatie. Van productontwikkeling tot 
de aflevering van gebruiksklare eindproducten inclusief alle denkbare 
Customer service. 

GArANtIES
HÅg Capisco en HÅg Capisco Puls zijn getest volgens zowel En1335-1,2, 3, 
a-standaard (Europese norm), ansi Bifma (amerikaanse standaard) als 
geprüfte sicherheit gs (belangrijke West-Europese norm).
HÅg biedt op al haar producten 10 jaar garantie!

Scandinavian Business Seating BV
Jacobus Lipsweg 118 | 3316 BP Dordrecht | Postbus 278 | 3300 AG Dordrecht
Customer Service: Telefoon: +31 - (0)78 - 6.53.53.53 | Fax: +31 - (0)78 - 6.53.53.55
www.hagbenelux.nl | info@hagbenelux.nl
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