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Muotoiluklassikko – menestys jatkuu

Harvat huonekalut ovat kestäneet ajan saatossa 
yhtä hyvin kuin HÅG Capisco. Istuinten 
klassikoksi muodostunut tuoli on vielä 
nykyäänkin yhtä suosittu ja ajanmukainen 
kuin tullessaan markkinoille yli 30 vuotta sitten.  

Tuolin tyylikkään kaarevat, pehmeät linjat ja omaperäinen muotoilu erottavat  
sen muista tuoleista ja luovat persoonallista ilmettä kaikenlaisiin ympäristöihin.  
Ajaton muotoilu on nostanut HÅG Capiscon pohjoismaisesta muotoilu- 
suosikista maailmankuuluksi designhuonekaluksi. 

HÅG Capisco on monipuolinen ja mukautuva tuoli. Monien eri  
verhoilukankaiden ansiosta tuoli sopii kaikenlaisiin tiloihin, kuten  
toimistoihin, kokoushuoneisiin ja mihin muualle tahansa.
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Suunnittelija:  
Peter Opsvik

Tripp Trapp®, HÅG Capisco ja 
HÅG Capisco Puls ovat muutamia 
Peter Opsvikin menestyksek-
käimpiä luomuksia. 

1970-luvulla monet asiantuntijat yrittivät löytää optimaalisen 
istuma-asennon. Opsvik puolestaan suunnitteli tuotteita, jotka 
inspiroivat istujaa vaihtelemaan asentoaan samassa tuolissa 
istuen. 

HÅG Capisco -tuolia suunnitellessaan Peter Opsvik halusi 
poiketa perinteisistä istumatavoista ja kehittää täysin uudenlai-
sia istumisratkaisuja. 

Vuonna 1984 suunnitellun HÅG Capiscon suosio on kasvanut 
jatkuvasti, ja se on nykyisin Euroopan suosituimpia tuoleja.

Peter Opsvik, 
legendaarinen teollinen muotoilija
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Kaunis tuoli  
kotitoimistoon
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Eri istumakorkeuksia

Mikään muu työtuoli ei mukaudu 
yhtä hyvin eri istumakorkeuksiin.  

HÅG Capisco- ja HÅG Capisco Puls -tuolien istumakorkeutta on 
todella kätevä säätää, mikä helpottaa istuma-asennon vaihtelua. 

Voit vaihdella asentoa usein ja kätevästi perinteisestä  
istuma-asennosta seisovaan ja puoliseisovaan asentoon. 

Liikkuminen antaa energiaa ja parantaa keskittymiskykyä.  
Näin et myöskään väsy yhtä herkästi työskennellessäsi  
seisomakorketeen säädetyn työpöydän ääressä. 
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HÅG Capisco- ja HÅG Capisco Puls -tuolien 
ainutlaatuinen satulaistuin on tasapainoinen 
ja inspiroi istujaa vaihtamaan asentoaan 
usein.  

Tässä asennossa ristiselän kaari on luonnollinen, lonkkien kulma avoin ja lihakset ovat 
tasapainossa ja rentoina, mikä vähentää perinteisen istuma-asennon kehoon kohdis-
tamaa rasitusta. Tuoli kannustaa vaihtelemaan asentoa monella eri tavalla: eteenpäin, 
taaksepäin ja sivusuunnassa – ja seuraava istuma-asento on aina paras.

Inspiroi vaihteluun
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Lisää energiaa ja flow’ta 
työpäivään

Tuolin ainutlaatuinen muotoilu ja monet 
värivaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden 
lisätä sisustukseen persoonallista ja  
energistä ilmettä.  

Monipuolisuutensa ansiosta tuoli sopii erinomaisesti kaikenlaisiin kokoushuoneisiin 
ja yhteistyötiloihin. Tuolin muotoilu mahdollistaa ketterän liikkumisen ja kääntymisen 
työtovereihin päin.
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Liikkuminen on tärkeää

Arkielämässä saamme luonnollista liikuntaa. 

HÅG Capisco- ja HÅG Capisco -tuolien suunnitteluun on saatu inspiraatiota  
ratsastamisesta. Satulassa istuessaan ratsastaja voi tuntea liikkumisen vapautta. 

Pitkäaikainen paikallaan istuminen ei ole terveellistä kenellekään. Tämä tuoli on  
suunniteltu kannustamaan istujaa vaihtamaan asentoa ja kokeilemaan jatkuvasti  
uusia istuma-asentoja – näin istuja ei tunne tarvetta siirtyä pois työpöytänsä äärestä 
pystyäkseen keskittymään opiskeluun tai työskentelyyn. 

Aktiivinen istuminen lisää energiaa ja flow-tunnetta sekä työpaikalla että  
kotiympäristössä. 

Aktiivinen istuminen lisää energiaa ja flow-tunnetta sekä työpaikalla että koti-
ympäristössä. Siten me haluamme kannustaa liikkumaan.
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

HÅG Capisco -konsepti sisältää kaksi tuote-
perhettä – HÅG Capisco ja HÅG Capisco Puls 
– joissa on useita samoja ominaisuuksia ja 
etuja. Molemmat sopivat erinomaisesti sekä 
yhden että monen hengen työympäristöihin.

Yksi tarina, kaksi kertojaa
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

OMINAISUUDET

SÄÄDETTÄVÄ KORKEUS
Tuolin korkeutta voidaan säätää 
normaalista istumakorkeudesta 
puoliseisovaan asentoon.

JALKATUKI
Jalkatuki tarjoaa mahdollisuuden 
vaihdella jalkojen asentoa muka-
valla tavalla. Saatavana olevat 
jalkatuen värit: musta muovi, 
musta, hopea, kiillotettu tai 
valkoinen alumiini.

SATULAISTUIN
Satulaistuimen muoto inspiroi 
liikkumaan ja vaihtelemaan 
istuma-asentoa.

NISKATUKI (LISÄVARUSTE)*
Niskatuki tarjoaa lepoa ja tukea 
hartioille, niskalle ja päälle. Tuolin 
selkänojan ja niskatuen väliin 
jäävä tila helpottaa liikkumista.

HÅG STEPUP® (LISÄVARUSTE)
Kaksi lisätasoa tarjoavat vaihtelua 
jaloille.

HÅG-JALKARENGAS 
(LISÄVARUSTE)
Jalkarengas tarjoaa lepoa ja 
tukea jaloille.

SÄÄTÖOMINAISUUDET
• Niskatuki*
• Istuinkorkeus
• Istuinsyvyys
• Selkänojan korkeus
• Kallistusvastuksen säätö 

taaksepäin
• Lukittava kallistus

*vain HÅG Capisco

Alkuperäinen HÅG Capisco on ihanteellinen valinta 
designtietoisille henkilöille, jotka istuvat paikallaan 
tuntikausia tai vaativat pehmustetun tuolin mukavuutta. 

Kevyellä ja tyylikkäällä selkänojalla ja istuimella varustettu 
HÅG Capisco Puls on ihanteellinen ratkaisu työtiloihin, joissa 

istutaan lyhyitä aikoja, kuten kokoushuoneet, lyhytaikaiseen 
käyttöön tarkoitetut työpisteet, kotitoimistot ja yhteistyötilat. 

YMPÄRISTÖ

Sekä HÅG Capisco että HÅG Capisco Puls ovat olleet 
ekologisen suunnittelun edelläkävijöitä. Tuolien sis-
ältämien komponenttien ja eri materiaalien määrä on 
vähennetty minimiin. Tuolit on helppo purkaa, jolloin  
eri materiaalit voidaan kätevästi lajitella kierrätettäväksi.

DNV-GL on sertifioinut Scandinavian Business Seating 
-laadun ja ympäristöjärjestelmän ISO 9001- ja ISO 
14001 -standardien mukaisesti.

HÅG Capiscolle myönnettiin ensimmäisenä tuolina 
maailmassa Pohjoismainen joutsenmerkki vuonna 2010. 

Nykyisin useimmat tuolit valmistetaan kierrätetyistä 
materiaaleista. Vuonna 2015 EPRO palkitsi HÅG  
Capiscon parhaana kierrätysmuovituotteena  
(Best Recycled Plastic Product) Euroopassa.

TUOTESERTIFIKAATIT

Pohjoismainen joutsenmerkki* – myönnetään tuotteille, 
jotka täyttävät ympäristöominaisuuksille, laadulle ja 
terveysvaikutuksille asetetut tiukat vaatimukset

Ympäristötuoteseloste (Environmental product  
declaration, EPD) – tuolin elinkaarianalyysi perustuu 
ISO 14025 -standardiin ja ilmoittaa tuotteen  
hiilijalanjälkeä koskevat tiedot

GREENGUARD – varmistaa, ettei tuoli ylitä tiukkoja 
kemikaalipäästörajoituksia 

Möbelfakta – ruotsalaisen sertifiointijärjestelmän  
kolme vaatimuskriteeriä ovat laatu, ympäristö ja  
yrityksen sosiaalinen vastuu

*vain HÅG Capisco

Merenvihreä  Savi  Vaaleanpunainen Petroli

MUOVIOSIEN VÄRIT (VAIN HÅG CAPISCO PULS)

Valkoinen  Musta  Vaaleanharmaa Punainen
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Muutamia  
suosikkikohteitamme

Maersk Drilling, Tanska

Media Evolution City, Ruotsi

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), Iso-Britannia

Henning Larsen Architects, Tanska

Okidoki, Ruotsi
Oxford Kids, Kiina

Amadeus, Saksa
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H Advertising, Ranska

T-Mobile, Alankomaat

Bestseller, Tanska

Soil Center, Tanska

Bergen University College, Norja

Make Architects, Iso-Britannia

Lisää suosikki- 
kohteitamme
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Per Gunnarsson/Pål Laukli/Paul Raferty/Leon Hargreaves/
Bert Leandersson/Adam Mørk/Media Evolution City/
Annette Ekjord/Susanne Swegen/Kråkvik&D’Orazio

Kiitos seuraaville:
Verket Interiør/Lille Verket/
Eske Interiør # Design/Noes Design

Flokk 
Fridtjof Nansens vei 12 
P.O. Box 5055 Majorstuen 
N-0301 Oslo, Norja

Puh. +47 22 59 59 00 
S-posti: info@flokk.com

www.flokk.com


