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 Puls
• Skapad för rörelsefrihet, variation och en naturlig sittposition
• Ger dig en upprätt sittställning och en naturlig kurva på din
lägre rygg
• Gör det enkelt att sitta aktivt med en stå-sitt position.
• Perfekt för att skifta mellan att sitta och stå vid ett höj och
sänkbart bord
• Justerbar sitshöjd, sitsdjup, rygghöjd, bakåtgunga och
låsbar gunga

Design: Peter Opsvik. Patent- och designskyddad.

Kvalitet
10-års garanti:

Cleanroom:

HÅG ger tio års garanti gentemot produktionsfel på alla
arbetsstolar som är i normal användning upp till 9 timmars
användande per dag.

Scandinavian Business Seating ger 5 års garanti på ESD-,
ESD Cleanroom och Cleanroom-utförandet av stolen under
förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med
lämpligt rengöringsmedel. Stolen är godkänd enligt ISO 14644
Class 4 och 5. Enbart godkänd med svart antistatisk vinyl.

Certifikat:
• Testad enligt EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1, EN 16139
och GS mark
• Scandinavian Business Seating är certifierade av DNV-GL
enligt ISO 9001
Skötsel:
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 Scandinavian Business
Seating-återförsäljare om du har behov av service eller
underhåll på stolen.

Brandskyddsinformation
• CMHR skum (brandskyddad skum) finns tillgänglig på
begäran, men måste speceficeras vid orderläggning och lägg
på ca. två till fem veckor på leveranstiden
• HÅG Capisco Puls är BS 5852 Crib 5 och Cal/TB 133 godkänd

MILJÖ
•
•
•
•

Lågt carbon footprint på 31 kg CO2 equivalents
Designad för att demonteras
Innehåller inga skadliga kemikalier
Innehåller 28% av återvunnet material (post-consumer och
post-industrial avfall)

Certifikat:

• Environmental product declaration (EPD) – stolens livscykel
analys baserad på 14025-EPD
• GREENGUARD certifikat – försäkrar att stolen möter strikta
regler om kemiska utsläpp
• Möbelfakta certificate – Svenskt certifikat gällande, miljö,
kvalitet och socialt ansvar
Materialspecefikation HÅG Capisco Puls 8020:

• Scandinavian Business Seating är certifierad av DNV-GL
enligt ISO 14001

• Stål 37%, Plast 32%, Aluminium 26%, PUR 3%,
Textiler: 1%, Övrigt 1%, PVC 0%
• Total vikt av produkten 11,5 kg
• Andel av återvinningsbart material: 95%

MODELLER OCH MÅTT

Fysiska mått HÅG Capisco Puls

8001

8002

8010

8020

Sitshöjd 150 mm liftomat [1] 		

365-500*

375-515*

390-525

400-535

Sitshöjd 200 mm liftomat [1] 		

455-620

470-635

455-640

470-650

Sitshöjd 265 mm liftomat [1] 		

540-770

555-785

540-795

555-805

Höjd på ryggstöd [2] 		

-

-

400

400

Höjd för främre stödpunkt på ryggdel [3]		

-

-

140-230

130-220

Sittdjup [5] 		

-

-

400-470

400-470

Sitsbredd [7] 		

460

460

460

460

Max. stolsbredd [8] 		

-

-

565

565

Fotkryss diameter [9] 		

730

730

730

730

Vikt 		

7.0 kg

7.0 kg

11.1 kg

11.1 kg

Mått i millimeter. Sitshöjden mäts med 64 kg belastning. Lutningen är 15° bakåt från en neutral
position. Neutral position är 2° bakåt. Mätvärdena är inte absoluta, de kan variera mellan olika stolar.
* Standard i enlighet med EN 1335.
A: 64 kg placeras på sitsen mittpunkt före mätningen
S: Den punkt som är längst fram på ryggstödet, referenspunkt för mätning av inställning av ryggstöd.

TILLVAL
• Tillgängliga plastfärger (färgikoner är inkluderade)
• Modeller 8010 och 8001 är tillgängliga i allt i HÅG Total
Colour Standard och Extended tyger (förutom i läder
och Steelcut Trio)
• Tillval sitsdyna för modellerna 8020 och 8002 för extra
komfort, finns tillgänglig i Nexus, Sprint och Evida.

• Forkryss finns tillgänglig i svart eller blå plast, svart, silver,
vit eller polerad aluminium
• HÅG StepUp® ger dig 2 extra nivåer att placera dina fötter på
• HÅG Foot Ring ger dig en extra nivå att placera och vila
fötterna på

Plastfärger:

Clay

Pink

Sea Green

Petroleum

Ljusgrå

Svart

Vit

Röd

För mer detaljerad information vänligen kontakta din HÅG återförsäljare eller besöka: www.hag.se

