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Celebrating movement
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Et designikon, der stadig  
holder fanen højt

Få møbeldesign er lige så holdbare og tidløse som 
HÅG Capisco. 30 år efter, at stolen så dagens  
lys første gang, er den stadig lige populær. 

Med sine elegante kurver og brugervenlige funktionalitet skiller den  
karakteristiske form sig ud fra andre stole og skaber personlighed  
i alle rum og på alle arbejdspladser.

HÅG Capisco er en alsidig stol, der kan tilpasses alle arbejds- 
situationer på jobbet eller der hjemme. Derfor kan den  
bruges til langt mere end bare det traditionelle  
kontor eller mødelokale.
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Designeren:  
Peter Opsvik

Da Peter Opsvik designede 
HÅG Capisco, forsøgte han at 
overvinde stereotypiske sid-
demønstre med utraditionelle 
siddeløsninger. 

I 1970'erne forsøgte mange ergonomieksperter at finde 
én korrekt siddestilling. Peter Opsviks bidrag var at skabe 
produkter, der inspirerer til bevægelse og variation mellem 
mange forskellige stillinger, men alle i samme stol. HÅG 
Capisco, HÅG Capisco Puls og Tripp Trapp® er nogle af 
hans mest succesrige design. 

HÅG Capisco blev designet i 1984 og er blevet stadig 
mere populær siden da, så stolen nu er en af Europas mest 
populære og ikoniske arbejdsstole. 
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Sid både højt og lavt

Ingen anden arbejdsstol er så velegnet til  
arbejdsstationer i forskellige højder.  
Den fleksible justering for HÅG Capisco  
og HÅG Capisco Puls gør det nemt at  
skifte mellem lave og høje siddestillinger. 

Hyppige skift af siddestillingen på denne måde giver et funktionelt  
alternativ til at skifte mellem siddende og stående stilling; man  
mister ikke så nemt fokus på arbejdet og oplever heller ikke  
den træthed, der ofte forbindes med at stå op.
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Det unikke sadelsæde på både HÅG Capisco 
og HÅG Capisco Puls muliggør afbalancerede 
siddestillinger, som inspirerer til en naturlig 
hvileposition. 

I denne stilling bevares lændens svaj, hofteleddene fastholdes i en åben vinkel, og 
musklerne afbalanceres og slapper af, så man undgår den belastning af kroppen,  
der ofte er forbundet med traditionelle siddestillinger. 

Inspirerer til at sidde  
afbalanceret 
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Mere energi og flow  
i din hverdag

Bevægelsesfriheden og den øgede kontrol 
for både HÅG Capisco og HÅG Capisco 
Puls fremmer bevægelse af hele kroppen, 
herunder benene. 

Aktivering af benene giver bedre iltgennemstrømning i kroppen og hovedet, så du 

bedre kan bevare energi og fokus på en lang arbejdsdag på kontoret.
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Celebrating movement

Livet inspirerer os til at bevæge os mere naturligt. 
Stolene er inspireret af rytterens dynamiske hold-
ning, og både HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls er 
designet med henblik på større bevægelsesfrihed, 
når man sidder ned. 

Fordi ingen siddestilling er ideel i længere tid, til-
skynder stolen til hyppig bevægelse og variation. 
Med de aktive siddestillinger skaber HÅG Capisco 
energi og flow i din arbejdsdag.

Det er sådan, vi hylder bevægelse.
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

HÅG Capisco-konceptet består af to produkt-
serier med mange fælles egenskaber og fordele; 
HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls. Fungerer 
perfekt til den personlige arbejdsplads samt til 
områder med flere brugere.

To stole –
mange fælles egenskaber
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

EGENSKABER

JUSTERBAR HØJDE
Stolen kan justeres fra en lav 
siddeposition til en semi-
stående siddeposition.

FODSTØTTE
Giver en komfortabel mulighed 
for at variere føddernes posi-
tion. Fodkrydset fås i sort plast, 
sort, sølv, poleret eller hvidt 
aluminium.

SADELSÆDET
Sædets unikke form inspirerer 
til bevægelse og nye sidde- 
stillinger.

NAKKESTØTTE (TILVALG)*
Nakkestøtten giver hvile og 
støtte for skuldre, nakke og 
hoved. Mellemrummet mellem 
stolen og nakkestøtten mulig-
gør større bevægelsesfrihed.

HÅG STEPUP® (TILVALG)
Giver to ekstra niveauer til 
placering af fødderne.

HÅG-FODRING (TILVALG)
Ekstra niveau til at hvile og 
støtte fødderne på.

JUSTERINGSFUNKTIONER
• Nakkestøtte*
• Sædehøjde
• Sædedybde
• Ryghøjde
• Baglæns vippefunktion
• Låsbar vippefunktion

* Kun HÅG Capisco

Den originale HÅG Capisco er ideel til mennesker, der sidder 
ned i mange timer ad gangen, eller som ønsker komforten 
fra en fuldt polstret stol. 

Med ryggens og sædets lette, karakteristiske form er HÅG 
Capisco Puls et godt alternativ til arbejdssteder, hvor du 

sidder ned i kortere tid, f.eks. møder, touch down-områder, 
hjemmekontorer og samarbejdsområder. 

MILJØ

Både HÅG Capisco og HÅG Capisco Puls har været 
banebrydende inden for økodesign. Antallet af kom-
ponenter og materialetyper, der bruges til stolene, 
er blevet reduceret til et minimum. Stolene kan nemt 
skilles ad, så de forskellige materialer kan kildesorteres 
med henblik på genbrug.

Scandinavian Business Seatings kvalitets- og miljø- 
styringssystemer er certificeret af DNV-GL i henhold til 
ISO 9001 og ISO 14001.

HÅG Capisco var den første stol i verden, der blev 
Svanemærket i 2010.  
I dag er det meste af stolen fremstillet af genbrugs- 
materialer. I 2015 modtog HÅG Capisco EPRO-prisen 
for "Best Recycled Plastic Product” i Europa.

PRODUKTCERTIFIKATER

Svanemærket* – tildeles til produkter, der opfylder 
strenge miljø-, kvalitets- og sundhedsmæssige krav.

Environmental product declaration (EPD) – levetidsan-
alyse for stolen baseret på ISO 14025, som angiver et 
produkts CO2-fodaftryk.

GREENGUARD – sikrer, at stolen opfylder strenge krav 
angående kemikalieemission ved brug indendørs. 

Möbelfakta – svensk certificering, der er baseret på tre 
krav: kvalitet, miljø og virksomhedens sociale ansvar 
(CSR).

* Kun HÅG Capisco

Seagreen

PLASTFARVER (KUN HÅG CAPISCO PULS)

White

Clay

Black

Pink

Light grey

Petroleum

Red
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Amadeus, Tyskland
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