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Celebrating movement
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Et tidløst ikon

Få møbeldesign har overlevd trender like 
godt som HÅG Capisco. Selv 30 år etter at 
stolen først ble lansert, er den like populær. 

Den unike designet med de originale formene og en intuitiv brukervennlighet, 
gjør at stolen skiller seg ut fra andre stoler og tilfører rommet særpreg.

HÅG Capisco passer inn overalt – også i miljøer utover et vanlig kontor  
eller møterom.
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Designeren:  
Peter Opsvik

Da Peter Opsvik designet HÅG 
Capisco, ønsket han å forbedre 
tradisjonelle sittevaner med 
ukonvensjonelle sitteløsninger. 

På 1970-tallet prøvde mange ergonomieksperter å fast-
sette én riktig sittestilling. Peter Opsvik mener det viktigste 
ved en god sittestilling er bevegelsesfrihet, og han har 
utviklet flere produkter som inspirerer til variasjon mellom 
en rekke ulike sittestillinger – alle på samme stol. HÅG 
Capisco, HÅG Capisco Puls og Tripp Trapp® er noen av 
hans mest kjente produkter. 

HÅG Capisco ble designet i 1984, men vokser stadig i 
popularitet. I dag er stolen en av Europas mest populære 
arbeidsstoler. 
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Sitt høyt og lavt

Ingen annen kontorstol er like godt tilpasset 
arbeidsflater i ulike høyder.  

Den fleksible justeringshøyden til HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls gjør det enkelt 
å skifte mellom lave og høye arbeidsflater. Varier mellom høy og lav arbeidsstilling 
som et alternativ til å veksle mellom å sitte og å stå.
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Det unike sadelsetet til både HÅG Capisco og 
HÅG Capisco Puls gjør at man lett kan endre 
og variere sittestilling. 

Ryggen beholder sin naturlige svai, hofteleddet er åpent og musklene er avslappet. 
Man forebygger spenning i rygg og nakke og unngår belastninger på kroppen som 
ofte er forbundet med vanlige sittestillinger. 

Balanse inspirerer  
til bevegelse 
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Mer energi i hverdagen

Bevegelsesfriheten man har med både HÅG 
Capisco og HÅG Capisco Puls inspirerer til 
bevegelse av hele kroppen, ikke minst bena. 

Bevegelse av bena øker blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til hele kroppen, 
slik at du kan beholde overskuddet, bedre konsentrasjonen og ha fokus gjennom  
en lang arbeidsdag.
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Celebrating movement

Mennesket er skapt for å være i bevegelse. Med  
utgangspunkt i rytterens dynamiske sittestilling 
ble både HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls  
designet for å sikre større bevegelsesfrihet når du 
sitter. 

Med grunntanken om at den beste sittestillingen er den neste, stimulerer det sadelformede setet 
til både mer bevegelse og at man hyppigere veksler mellom forskjellige stillinger. HÅG Capisco 
sikrer at man sitter mer aktivt, noe som skaper en mer dynamisk arbeidsdag.

På den måten oppfordrer og inspirerer HÅG til mer bevegelse i hverdagen.
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

HÅG Capisco-konseptet omfatter to produktserier med mange av de samme funk- 
sjonene og fordelene; HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls. Begge passer perfekt 
både på kontoret og i fellesrom med flere forskjellige brukere.

To forskjellige stoler –
mange like funksjoner
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

FUNKSJONER

JUSTERBAR HØYDE
Stolen kan justeres fra lav 
sittestilling til stå-sitting.

FOTSTØTTE
Du kan enkelt variere føttenes 
plassering på fotkrysset. 
Fotkrysset finnes i sort plast 
og sort, sølv, polert eller hvit 
aluminium.

SADELSETET
Setets unike form inspirerer til 
bevegelse og varierte  
sittestillinger.

HODEHVILER (TILBEHØR)*
Hodehvileren gir deg hvile 
og støtte til skuldre, nakke og 
hode. Avstanden mellom stolen 
og hodehvileren sikrer deg 
større bevegelsesfrihet.

HÅG STEPUP® (TILBEHØR)
To ekstra nivåer du kan plassere 
føttene på.

HÅG FOOTRING (TILBEHØR)
En ekstra høyde for hvile og 
støtte til føttene.

JUSTERINGSFUNKSJONER
• Hodehviler*
• Setehøyde
• Setedybde
• Rygghøyde
• Vippemotstand bakover
• Låsbar vippefunksjon

* Kun HÅG Capisco

Den originale HÅG Capisco passer for den som sitter 
lenge om gangen, eller som ønsker god komfort 
med en polstret stol. 

Med en lettere og mer spennende utforming av rygg og sete 
er HÅG Capisco Puls et godt alternativ for arbeidssteder der 

du sitter i kortere perioder, slik som møterom, midlertidige 
arbeidsstasjoner, hjemmekontorer og fellesrom. 

MILJØ

Både HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls er pionerer 
innen økodesign. Antall komponenter og materialtyper 
som brukes i stolene er blitt redusert til et minimum. 
Stolene er designet for enkel demontering, slik at 
de ulike materialene kan tas fra hverandre og enkelt 
resirkuleres.

Scandinavian Business Seatings kvalitet og miljø- 
styringssystemer er sertifisert av DNV-GL i henhold til 
ISO 9001 og ISO 14001.

HÅG Capisco ble i 2010 den første stolen i verden som 
ble sertifisert med det nordiske Svanemerket.  
I dag produseres det meste av stolen av resirkulerte 
materialer. I 2015 mottok HÅG Capisco EPRO-prisen for 
«Beste resirkulerte plastprodukt» i Europa.

PRODUKTSERTIFIKATER

Svanemerket* – tildeles produkter som oppfyller 
strenge krav til miljø, kvalitet og helse

Environmental Product Declaration (EPD) – livsløps- 
analyse av stolen basert på ISO 14025 som oppsum-
merer miljøprofilen til et produkt

GREENGUARD – sikrer at stolen overholder strenge 
grenseverdier for kjemiske utslipp 

Möbelfakta – svensk sertifiseringsordning som stiller 
krav på tre områder: kvalitet, miljø og samfunnsansvar

* Kun HÅG Capisco

Sea green

PLASTFARGER (KUN HÅG CAPISCO PULS)
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Clay

Black

Pink

Light grey

Petroleum
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Internasjonale  
referanser

Maersk Drilling, Danmark

Media Evolution City, Sverige

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), Storbritannia

Henning Larsen Architects, Danmark

Okidoki, Sverige
Oxford Kids, Kina

Amadeus, Tyskland
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H Advertising, Frankrike

T-Mobile, Nederland

Bestseller, Danmark

Soil Center, Danmark

Høgskolen i Bergen, Norge

Make Architects, Storbritannia

Internasjonale  
referanser
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