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

HÅG Capisco
• Een legendarische stoel ontworpen om de bewegingsvrijheid
in natuurlijke posities te bevorderen
• Een rechte positie die voldoet aan de behoeften van uw rug
• Voldoet aan de behoeften van zit-sta-posities gecombineerd
met een in hoogte verstelbaar bureau
• Eenvoudige functies: zithoogteverstelling, zitdiepte,
rugleuninghoogte, vergrendeling en deblokkering van het
kantelmechanisme

Ontwerp: Peter Opsvik. Geregistreerd en gepatenteerd model

KWALITEIT
10 jaar garantie:
HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel
(exclusief diefstal en vandalisme) 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 met een geschikte borstel en / of reinig met een
schone, vochtige doek (gebruik geen schoonmaakmiddel!).

ESD-omgeving (elektrostatische ontlading):
HÅG Capisco 8106 is beschikbaar in ESD-versie met Global
ESD-coating (Bogesunds) of Gaja Anitstatic (Garbriel). Flokk
biedt 5 jaar garantie op deze ESD-modellen als onderdeel van
het reguliere onderhoud van de coating, wielen en cilinder.

Informatie over brandveiligheid:
CMHR-schuim (brandwerend) is op aanvraag verkrijgbaar,
deze informatie moet worden opgegeven bij het bestellen.
De toepassing van CMHR-schuim verlengt de levertijd met
ongeveer vier weken.

MILIEU
•
•
•
•

Eenvoudige demontage zonder gereedschap
Bevat 50% gerecycleerde materialen
Lage koolstofvoetafdruk (45 kg CO2)
Geen chemicaliën

Samenstelling van het model HÅG Capisco 8106:
• Staal 37%, kunststof 27%, aluminium 23%, schuim 10%,
stof: 2%, andere 1%, PVC 0%
• Totaal gewicht 13 kg
• Recycleerbare onderdelen: 90%

Certificeringen
• Flokk is gecertificeerd volgens ISO 14001
• EPD-milieuverklaring (ISO 14025-norm)
• GREENGUARD-certificering (informatie over de
emissie van gas)
• Möbelfakta-certificering (Zweedse kwaliteits- en milieunorm)
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HÅG Capisco 8106 in Fame

BASISMODELLEN EN
AFMETINGEN

Afmetingen van HÅG Capisco

8105

8106

8126

8107

8127

Zithoogte 150 mm gasveer * [1]

380-515

408-540

408-540

408-540

408-540

Zithoogte 200 mm gasveer [1]

445-630

470-655

470-655

470-655

470-655

Zithoogte 265 mm gasveer [1]

530-790

555-810

555-810

555-810

555-810

Hoogte rugleuning [2]

-

460

460

460

460

Hoogte van de zitting tot de lendensteun [3]

-

150-240

150-240

150-240

150-240

Hoogte van de zitting tot de hoofdsteun [4]

-

-

-

555-785

555-785

Zitdiepte [5]

-

340-420

340-420

340-420

340-420

Zitbreedte [7]

470

470

470

470

470

Max breedte van de stoel [8]

-

595

595

595

595

Diameter voetster [9]

730

730

730

730

730

Gewicht

7.5 kg

13.0 kg

13.5 kg

14.5 kg

15.0 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

CONFIGURATIES EN OPTIES
• Alle HÅG (standaard en uitgebreide) bekledingen zijn
beschikbaar voor dit model
• De basis is verkrijgbaar in aluminium (zwart, zilvergrijs of
gepolijst aluminium)

• HÅG StepUp® voetsteun biedt twee extra hoogtes
• De HÅG voetring voetsteun biedt extra hoogtes

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

