HÅG Capisco® &
HÅG Capisco Puls®
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Celebrating movement
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Een design icoon en nog
altijd trendsettend.
Maar weinig ontwerpen doorstaan de tand des
tijds net zo goed als de HÅG Capisco. Al dertig
jaar in productie en nog nooit zo populair als nu.
HÅG Capisco onderscheidt zich door haar elegante vormen en slimme
functionaliteit en geeft daardoor karakter aan iedere ruimte en werkplek.
Met het talent zich voor iedere gelegenheid te kleden overstijgt
HÅG Capisco de traditionele kantoor en vergaderruimte.
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De ontwerper:
Peter Opsvik
Toen Peter Opsvik de HÅG
Capisco ontwierp, liet hij de
stereotiepe opvattingen over
zitten voor wat het was, door
met nieuwe, onconventionele
zitoplossingen voor de dag te
komen.
In de jaren '70 probeerden talrijke ergonomen de juiste
zithouding te definiëren. De bijdrage van Peter Opsvik was
het ontwerpen van producten die tot afwisseling van veel
verschillende zithoudingen inspireren, allemaal in dezelfde
stoel. HÅG Capisco, HÅG Capisco Puls en Tripp Trapp® zijn
een paar van zijn meest succesvolle ontwerpen.
Ontworpen in 1984, heeft de populariteit van HÅG Capisco
zich gestaag ontwikkeld tot één van de meest populaire
werkstoelen van Europa!
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Hoog en laag zitten
Geen enkele andere werkstoel past zich
zo goed aan alle verschillende werkbladhoogtes aan als HÅG Capisco.
Door de eenvoudige verstelbaarheid van
HÅG Capisco en HÅG Capisco Puls kunt
u gemakkelijk tussen hoge en lage
werkplekken variëren.
De frequente houdingsvariatie is een gunstig alternatief voor
het afwisselend zitten en staan. Je behoudt de focus op het
werk en voelt niet de vermoeidheid die vaak met staand
werken gepaard gaat.
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Altijd in balans
De unieke zadelzitting van zowel HÅG Capisco
als HÅG Capisco Puls stimuleert de juiste
lichaamsbalans en zorgt voor ontspannen zithoudingen.
In deze positie wordt de natuurlijke S-curve
van de wervelkolom behouden en ontstaat een
open heup hoek. Onze spieren zijn in balans en
ontspannen zich zodat bovenmatige druk op
ons lichaam, zoals het geval is bij conventionele
zithoudingen, wordt voorkomen.
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Geef de dag meer flow
en energie!
De bewegingsvrijheid en maximale lichaamscontrole in zowel de HÅG Capisco als de HÅG
Capisco Puls stimuleren beweging van ons hele
lichaam, inclusief onze benen en voeten.
Beweging van onze benen zorgt voor een
betere bloedcirculatie en zuurstofopname zodat we ook tijdens een lange dag op kantoor
ons energiek, gezond en fit blijven voelen.
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Celebrate movement!
Het leven stimuleert ons om op natuurlijke manier te
bewegen. Geïnspireerd door de dynamische houding
van de ruiter op een paard werden zowel HÅG Capisco
en de HÅG Capisco Puls ontworpen voor meer
bewegingsvrijheid bij het zitten.
Gebaseerd op de overtuiging dat geen enkele zithouding ideaal is voor een langere tijd,
stimuleert HÅG Capisco meer beweging en variatie door zitten actief te maken. Op deze
manier voegt HÅG Capisco een prettige flow en energie aan je dag toe.
Zo vieren wij beweging.
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Twee stoelen –
Veel gezamenlijke eigenschappen.
Het HÅG Capisco concept is onderverdeeld in
twee productfamilies die veel eigenschappen en
voordelen met elkaar gemeen hebben te weten
HÅG Capisco en HÅG Capisco Puls. Perfect voor
zowel individuele als flexibele multi-user omgevingen.
HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls
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HÅG Capisco

HÅG Capisco Puls

De originele HÅG Capisco is ideaal voor
mensen die urenlang zitten en graag het
comfort hebben van een volledig
gestoffeerde stoel.

De HÅG Capisco Puls is met het gedurfde design van zitting
en rugleuning een hoogwaardig alternatief voor werkplekken
waar je korter zit, zoals vergaderplekken, flexibele
werkplekken, thuiswerkplekken en projectruimtes.
FUNCTIONALITEITEN

MILIEU
Zowel HÅG Capisco als HÅG Capisco Puls waren
trendsetters op het gebied van eco-design. Het
aantal onderdelen en materiaalsoorten werden tot
een absoluut minimum gereduceerd. De stoelen zijn
ontworpen voor een eenvoudige demontage, zodat
de verschillende materialen van elkaar kunnen worden
gescheiden en kunnen worden ge-recycled.
Het kwaliteits- en milieumanagement systeem van
Scandinavian Business Seating is gecertificeerd door
DNV-GL volgens ISO 9001 en ISO 14001.
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HÅG Capisco was de eerste stoel in de wereld die in
2010 volgens het Nordic Swan Ecolabel kon worden
gecertificeerd.
Het grootste gedeelte van de stoel bestaat uit gerecyceld materiaal. In 2015 ontving HÅG Capisco de
EPRO-prijs voor het “Beste gerecycled plastic product”
in Europa.

PRODUCT CERTIFICATEN
Nordic Ecolabel Swan* – wordt alleen toegekend
aan producten die voldoen aan de strengste milieu-,
kwaliteits- en gezondheidseisen.
Environmental product declaration (EPD) – Milieu
paspoort van de stoel voorzien van de life cycle
analysis, gebaseerd op ISO 14025, waarin de CO2
uitstoot van het product wordt vermeld.
GREENGUARD – garandeert dat de stoel aan de
strengste chemische emissiewaarden voldoet en geen
gezondheidsrisico´s voor het binnenklimaat oplevert.
Möbelfakta – Zweeds scertificaat gebaseerd op
drie gebieden van vereisten: kwaliteit, milieu en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

VERSTELBARE ZITHOOGTE
De stoel kan worden ingesteld van een lage
zitpositie tot een zit-sta positie.
VOETENSTEUN
Stimuleert beweging en variatie van
onze voeten en zorgt voor een plezierige
ondersteuning. Voetster verkrijgbaar in
zwart kunststof en in zwart, wit, zilvergrijs of
gepolijst aluminium.
DE ZADELZITTING
De unieke vorm van de zitting stimuleert
beweging en nieuwe zithoudingen.
HOOFDSTEUN (OPTIONEEL)*
De hoofdsteun biedt ontspanning en
ondersteuning aan schouders, nek en
hoofd. De opening tussen de stoel en de
hoofdsteun biedt meer bewegingsvrijheid.
HÅG STEPUP® (OPTIONEEL)
Biedt twee extra niveaus voor het plaatsen
van de voeten.
HÅG VOETENRING (OPTIONEEL)
Extra niveau voor rust en steun van de
voeten.
VERSTELMOGELIJKHEDEN
• Hoofdsteun*
• Zithoogte
• Zitdiepte
• Hoogte rugleuning
• Achterwaartse kantelweerstand
• Fixeerhendel kantelmechanisme
* Uitsluitend voor HÅG Capisco

KUNSTSTOF KLEUREN (UITSLUITEND VOOR HÅG
CAPISCO PULS)

Zeegroen

Klei

Roze

Petroleum

Wit

Zwart

Lichtgrijs

Rood

* Uitsluitend voor HÅG Capisco
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Media Evolution City, Zweden

Maersk Drilling, Denemarken

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), VK

Henning Larsen Architects, Denemarken
Oxford Kids, China
Okidoki, Zweden

Amadeus, Duitsland

Internationale
referenties
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H Advertising, Frankrijk

Internationale
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Make Architects, VK

Bergen University College, Noorwegen

T-Mobile, Nederland

Soil Center, Denemarken

Bestseller, Denemarken

24

Photo & Styling:
Per Gunnarsson/Pål Laukli/Paul Raferty/Leon Hargreaves/
Bert Leandersson/Adam Mørk/Media Evolution City/
Annette Ekjord/Susanne Swegen/Kråkvik&D’Orazio
Thanks to:
Verket Interiør/Lille Verket/Aarsland.no
Eske Interiør # Design/Noes Design

Flokk B.V.
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
Tel: +31 (0)76 504 25 35
info-nl@flokk.com
www.flokk.com

