HÅGs uppdrag är att skapa rörelse och variation
på arbetsplatsen. HÅGs produkter stimulerar
intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt
variation av sittställningar för att förbättra
hälsa och produktivitet.

HÅG Capisco
• Skapad för en större frihet av rörelse, variation och
naturliga sittställningar
• Ger dig en upprätt sittställning och en naturlig belastning
på din rygg
• Gör det enkelt att sitta aktivt med en stå-sitt position
• Perfekt för att växla mellan att sitta och stå tillsammans
med ett höj-och sänkbartbord
• Justerbart huvudstöd, sitshöjd, sittdjup, rygghöjd,
bakåtgunga samt låsbar gunga

Design: Peter Opsvik. Patent- och designskyddad.

KVALITET
10-års garanti:

ESD (electrostatic discharge):

Flokk ger 10 års garanti på alla HÅG-stolar med normal
användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella
garantibestämmelserna.

Vi kan tillhandahålla både HÅG H04 4100, HÅG H05 5400
och HÅG Capisco 8106 som ESD stolar klädda i Global ESD
(Bogesund) eller Gaja Antistatic (Gabriel) i prisgrupp 6 + 10%.
Flokk ger en 5 årig garanti på ESD stolar förutsatt att hjul och
klädsel rengörsregelbundet med
en passande städ företag.

Certifikat:
• Testad enligt EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1 och GS mark
• Flokk är certifierade enligt DNV-GL enligt ISO 9001
Underhåll:
Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med
en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent
vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna
sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du
har behov av service eller underhåll på stolen.

Brandskydd:
CMHR skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges
vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2-5 veckor. För
prisinformation kontakta Flokk.

MILJÖ:
• Enkel att montera isär utan att behöva använda några
specialverktyg
• Innehåller 50% av återvunnet material (post-consumer och
post-industrial avfall)
• Lågt carbon footprint på 45 kg CO2 equivalents
• Innehåller inga giftiga gaser.

stränga miljö och klimatkriterierna
• Environmental product declaration (EPD) – livscykel analys
baserat på 14025-EPD
• GREENGUARD certifikat – försäkrara att stolen möter dom
stränga reglerna av nivåer av giftiga gaser
• Möbelfakta certifikat – Svenskt miljö och kvatlitet samt socialt
ansvars certifikat

Certifikat:
• Flokk är certifierde enligt DNV-GL enligt ISO 14001
• Svanen certifikatet - garanterar att stolen uppfyller dom
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Material specefikation för HÅG Capisco 8106:
• Stål 37%, Plast 27%, Aluminium 23%, PUR 10%, Textil: 2%,
Övrigt 1%, PVC 0%
• Total vikt av produkt 12,9 kg
• Andel återvinningsbart material: 90%

231 057
HÅG Capisco 8106 in Fame

MODELLER

OCH MÅTT:

Fysiska mått HÅG Capisco

8105

8106

8126

8107

8127

Sitthöjd 150 mm liftomat* [1]

380-515

408-540

408-540

408-540

408-540

Sitthöjd 200 mm liftomat [1]

445-630

470-655

470-655

470-655

470-655

Sitthöjd 265 mm liftomat [1]

530-790

555-810

555-810

555-810

555-810

Höjd på ryggbrickan [2]

-

460

460

460

460

Avståndet mellan sitsens mittpunkt och
den främre stödpunkten på ryggbrickan [3]

-

150-240

150-240

150-240

150-240

Avståndet mellan sitsens mitpunkt och
den främre stödpunkten på huvudstödet [4]

-

-

-

555-785

555-785

Sittdjup [5]

-

340-420

340-420

340-420

340-420

Sitsbredd [7]

470

470

470

470

470

Stolsbredd [8]

-

595

595

595

595

Fotkryss diameter [9]

730

730

730

730

730

Stolsvikt

7.5 kg

14.0 kg

14.5 kg

15.5 kg

16.0 kg

Mått i mm. Sitthöjd mätt med 64 kg vikt. När en stol kan justeras, anges minimum och maximum mått.
Gungutslaget är 15° bakåt mätt från neutralt läge som är 2° bakåt.
Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.
* Standardliftomat enligt EN 1335 Class A.
A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg.
S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsregleringen

TILLVAL
• Alla tyger i HÅG Total Colour Standard och Extended
kollektionen finns tillgänglig
• Fotkryss i svart eller blå plast, svart, silver eller polerat
aluminium

• HÅG StepUp® Ger dig fler nivåer där du kan placera dina
fötter
• HÅG Foot Ring ger en extra nivå för vila och stöttning för
fötterna

För mer detaljerad information vänligen kontakta din HÅG återförsäljare eller besök: www.se.flokk.com/hag

