Het is onze missie om beweging en variatie op de
werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren intuïtief de natuurlijke beweging van het
lichaam. Gevarieerde zithoudingen leiden tot een
betere gezondheid en hogere productiviteit.

HÅG Capisco Puls
• Gemaakt voor meer bewegingsvrijheid, variatie en natuurlijke
zitposities.
• Zorgt voor een rechtop zittende houding en een natuurlijke
kromming in uw onderrug.
• Maakt het gemakkelijk om actief te zitten in een semistaande positie.
• Perfect voor het schakelen tussen zitten en staan met een in
hoogte verstelbaar bureau.
• Verstelbare zithoogte, zitdiepte, rughoogte, achterwaartse
kantelweerstand en vergrendelbare kanteling.
Design: Peter Opsvik. Gepatenteerd en beschermd ontwerp

KWALITEIT
10 jaar garantie:

Informatie over brandveiligheid:

HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij
gebruik tot 9 uur per dag.

•

Certificaten:
•
•

Getest volgens EN 1335 Klasse A, ANSI / BIFMA X5.1,
EN 16139 en GS-keurmerk
Flokk is DNV-GL gecertificeerd volgens ISO 9001

Onderhoud:
Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem schoon
met een schone, witte doek of spons die licht bevochtigd is
met schoon lauw water. Verwijder geen plastic onderdelen
en probeer het zitmechanisme niet te openen. Neem contact
op met uw Flokk-dealer als de stoel moet worden hersteld of
onderhouden.
Cleanroom:
Evaluatie werd in cleanroom situatie uitgevoerd. De stoel
voldoet aan ISO 14644 Klasse 4 en 5. Alleen goedgekeurd met
zwart antistatisch vinyl

•

CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag 		
verkrijgbaar, maar moet worden opgegeven op het moment
van bestelling en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe 		
aan levertijden.
HÅG Capisco Puls is BS 5852 Crib 5 en Cal / TB 133 		
goedgekeurd.
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MODELLEN EN
AFMETINGEN

Fysieke metingen HÅG Capisco Puls

8001

8002

8010

8020

Zithoogte 150 mm gaslift * [1]		

365-500*

375-515*

390-525*

400-535*

Zithoogte 200 mm gaslift [1]		

455-620

470-635

455-640

470-650

Zithoogte 265 mm gaslift [1]		

540-770

555-785

540-795

555-805

Hoogte van de rugleuning [2]		

-

-

400

400

Hoogte van het belangrijkste steunpunt in de rugleuning [3]

-

-

140-230

130-220

Zitdiepte [5]		

-

-

400-470

400-470

Seat width [7] 		

460

460

460

460

Maximale stoelbreedte [8]		

-

-

565

565

Voetbasis diameter [9]		

730

730

730

730

Gewicht		

7.0 kg

7.0 kg

11.1 kg

11.1 kg

Afmetingen in mm. Gemeten met een belasting van 64 kg.
Wanneer een stoel verstelbaar is, worden minimale en maximale afmetingen aangegeven.
De hellingsgraad is 15 ° naar achteren. Dit kantelen vindt plaats vanuit de uitgangspositie of 2 ° naar achteren. Houd er rekening
mee dat deze afmetingen van stoel tot stoel kunnen verschillen.
* Standaard gasveer volgens EN 1335 Klasse A.
A: Centraal punt van de stoel, met een belasting van 64 kg.
S: Het verste punt van de rugleuning, referentiepunt voor het meten van de instelling van de rugleuning
S: Het verste punt van de rugleuning, referentiepunt voor het meten van de instelling van de rugleuning

CONFIGURATIE OPTIES
• Plastic kleuren beschikbaar (zie hieronder).
• De modellen 8010 en 8001 zijn beschikbaar in alle stoffen uit
de HÅG Standaard Collectie of de HÅG Extended Collectie
(behalve in leer en Steelcut Trio).
• Optioneel kussen op de modellen 8020 en 8002 voor extra
zitcomfort, verkrijgbaar in Nexus, Sprint en Evida.

• Stervoet is verkrijgbaar in zwart kunststof, of in zwart-, zilver-,
wit- of gepolijst aluminium.
• HÅG StepUp® biedt optioneel twee extra niveaus voor het
plaatsen van uw voeten.
• HÅG FootRing biedt een optioneel extra niveau voor rust en
ondersteuning voor uw voeten.

Plastic kleuren:

Clay

Pink

Sea Green

Petroleum

Light grey

Black

White

Red

Contacteer voor meer informatie uw HÅG dealer of bezoek: www.flokk.com/hag

