
HÅG Capisco®

SatulatuoliTM

Ylös ja alas.
HÅG Capisco -malliin on otettu vaikutteita ratsastajan satulasta ja istuma-asennosta, koska juuri ratsastaja istuu satulassaan
hyvin aktiivisesti. HÅG Capisco inspiroi istujaa liikkumaan vapaammin, vaihtamaan asentoa ja kokeilemaan jatkuvasti uusia
mukavia ja luonnollisia istuma-asentoja. HÅG Capisco -tuolissa voit istua juuri niin korkealla tai matalalla kuin itse haluat. Mikään
muu työtuoli ei mukaudu yhtä hyvin erikorkuisten työtasojen mukaan. Voit säätää tuolia normaalista istuinkorkeudesta
puoliseisovaan asentoon.

Tuolin palkittu muotoilu sopii kaikenlaisiin luoviin neuvotteluympäristöihin ja muihin tiloihin, joissa halutaan työskennellä ja
liikkua monin eri tavoin. Tuoli sopii erinomaisesti myös usein puoliseisovassa asennossa työskenteleville henkilöille, kuten
hammaslääkäreille ja kirurgeille, sekä käytettäväksi takaperin siten, että selkänoja tukee rintaa.
Tutustu tämän ainutlaatuisen istuinratkaisun lukemattomiin etuihin.
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A Brand of Scandinavian Business Seating

PASSION FOR MOVEMENT

HÅG Capisco 8107 (lisävarusteena HÅG StepUp)®

HÅG Capisco 8127 HÅG Capisco 8126

HÅG Capisco 8106 HÅG Capisco 8105

HÅG CAPISCO KÄYTTÄJÄN EDUT:

Tuolin helpot säädöt
• Istuinkorkeuden säätö- normaalista istuinkorkeudesta puoliseisovaan

asentoon
• Istuinsyvyyden ja selkänojan korkeudensäätö (ei 8105)
• Kallistusvastuksen säätö taaksepäin (ei 8105)

Ainutlaatuinen satulaistuin, jossa BalancedMovementMechanismTM

• Istuimen muoto ja mekanismi mahdollistavat istumisen tasapainossa ja
helpon liikkumisen eteen- ja taaksepäin

• Inspiroi liikkeeseen ja uusiin istuma-asentoihin - etuperin, sivuttain, tai
takaperin

• Antaa ryhdikkään istumisasennon ja tukee alaselän luonnollista
kaarevuutta

Niskatuki malleissa 8107 & 8127
• Antaa hartioillesi, niskallesi ja päällesi mahdollisuuden lepoon ja tukeen.

Väli tuolin ja niskatuen välissä mahdollistaa liikkeen vapauden.
10 vuoden takuu
Elinikäinen takuu kaasujouselle
Ympäristöystävällinen

• ISO 14025 EPD - lyömättömän matalat päästöt; 36 kg
hiilidioksidipäästöt, CO2 vastaava

• GREENGUARD sertifikaatti takaa, ettei HÅGin tuotteista vapaudu
terveydelle haitallisia päästöjä.

• Vihreät sähkösertifikaatit

HÅGin laatusysteemi on hyväksytty NS-ISO 9001 mukaan. Olemme ensimmäinen toimistotuolien valmistaja, joka on ISO 14001-sertifioitu, EMAS-
rekisteröity ja jolla on ISO 14025 pohjaiset ympäristöselvitykset. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä HÅG-jälleenmyyjään tai katso lisää: www.hag.fi

HÅG CAPISCO -MITAT 8105 8106 8126 8107 8127

Istuin korkeus 200 mm -kaasujousella (suluissa mitat
265 mm -kaasujousella) [1]

(570-810*) 485-660* 495-670* 485-660* 495-670*

Selkänojatyynyn korkeus [2] - 440 440 440 440

Selkänojan tukipisteen korkeus
ja säätövara [3] - 170-260 170-260 170-260 170-260

Niskatuen tukipisteen korkeus[4] - - - 560-780 560-780

Istuimen syvyys [5] 370-460 370-460 370-460 370-460

Istuimen leveys [7] 490 490 460 490 460

Max. tuolin leveys [8] - 580 580 580 580

Jalkaristikon halkaisija [9] 700 700 700 700 700

Paino 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A Istuimen keskikohta on mitattu 64 kg painolla.
S Etummainen kohta selkänojatyynystä on suosituspiste selkänojan tukipisteen mittaamiseen.

Mitat ovat millimetreissä. Istuinkorkeus on mitattu 64 kg painolla.
Keinun kallistuskulma on 17° taaksepäin neutraalista asennosta (joka on 5° taaksepäin). Huomioithan,
etteivät mitat ole absoluuttisia.

* Tuolin standardi kaasujousi


