
 

 

 

  
  

 
PRODUKTNAMN:  
 

 
RBM Standard Klappbord 
Underrede i stål, lackerat eller kromat.  
Bordsskiva i melamin eller högtryckslaminat. 

 
TILLVERKARE/FÖRETAG: 

 
Scandinavian Business Seating AB 

 
REGISTRERINGSNUMMER: 

 
0520130705 

ANVÄNDARMILJÖ: Offentlig miljö 

GILTIGHET: 2013-07-05 - 2018-07-05 under förutsättning att möbeln och kraven i 
Möbelfakta ej ändrats. Vid ändring gäller en övergångsperiod på 12 månader. 
 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 
PRODUKTNAMN:  
 
 
 

 
Stolserie EVE 300, innefattar funktionen Synkron och 
Free Float 

 
 
TILLVERKARE/FÖRETAG: 

 
 
AB EDSBYVERKEN 

 
REGISTRERINGSNUMMER: 

 
0120121109 

ANVÄNDARMILJÖ: KONTORSMILJÖ  

GILTIGHET: 2012-11-09 – 2017-11-09 under förutsättning att möbeln och kraven i 
Möbelfakta ej ändrats. Vid ändring gäller en övergångsperiod på 12 månader. 
 

 

 
PRODUKTNAMN:  
 
 
 

 
Stolserie EVE 200, innefattar funktionen Free Float 

 
 
TILLVERKARE/FÖRETAG: 

 
 
AB EDSBYVERKEN 

 
REGISTRERINGSNUMMER: 

 
0220121109 

ANVÄNDARMILJÖ: KONTORSMILJÖ  

GILTIGHET: 2012-11-09 – 2017-11-09 under förutsättning att möbeln och kraven i 
Möbelfakta ej ändrats. Vid ändring gäller en övergångsperiod på 12 månader. 
 

 

HÅG Capisco Puls 

WHITE EDITION

Eén van de meest milieuvriendelijke producten op de markt:
• Lage ecologische voetafdruk van 31 kg CO2-equivalent
• Ontworpen voor gemakkelijke (de)montage
• Geen schadelijke chemicaliën gebruikt bij productie
• Bestaat voor 28% uit gerecycled materiaal (post-consumer en 

post-industrieel afval)
• Environmental Product Declaration (EPD) – levenscyclus-

analyse van de stoel gebaseerd op ISO 14025-EPD
• GREENGUARD certificaat – garandeert dat de stoel de stricte 

regelgeving rond chemische uitstoot respecteert 
• Möbelfakta certificaat – Zweeds Milieu- en Kwaliteits-

certificaat

Opties:
• Zitting, rugkuip en alle aluminium onderdelen in wit
• Alleen beschikbaar voor HÅG Capisco Puls 8010 met zwarte 

stoffering Xtreme op het zitpad en universele (zachte) wielen
• Gaslift met 200 mm of 265 mm hoogte interval
• Optie ‘volledige assemblage’ is niet mogelijk 
• ESD uitvoering is niet beschikbaar met aluminium wit

Geleverd in exclusief 
witte verpakking

Design: Peter Opsvik.  Gepatenteerd en beschermd ontwerp.

Voor gedetailleerde informatie, contacteer uw HÅG dealer
of kijk op: www.hag-benelux.nl

 
• Deze HÅG icoon is een ware eye-catcher op alle 

moderne en dynamische werkplekken, zowel thuis als 
op kantoor. 

• Brengt creatieve vergaderruimtes tot leven en zorgt 
voor afwisseling en beweging op alle plekken waar je 
maar wilt werken.

• Voor meer bewegingsvrijheid en variatie van natuurlijke 
zithoudingen.

• Zorgt voor een rechtop zittende houding en een 
natuurlijke curve in de onderrug.

• Perfect om zit-staposities af te wisselen in combinatie 
met een in hoogte verstelbare werkplek.

Verkoopeenheid: 1 pallet (15 stoelen) 
Art.nr. HÅG Capisco Puls 8010 - 3c


