
‘Een boeg-

beeld van

onze filosofie’, zo omschrijft

Gilbert van Zanten de HÅG Capisco. Onder

de noemer ‘the HÅG movement’ pleit het van

oorsprong Scandinavische bedrijf voor bewe-

ging en variatie tijdens het zitten. Gebaseerd

op de actieve houding van een ruiter stimu-

leert de zadelzitting van de Capisco een

dynamische, halfstaande werkpositie.

Hierdoor blijft het lichaam continu in bewe-

ging en blijft de gebruiker fit en energiek.

Van Zanten: “Ondanks het feit dat menig

fabrikant het zit-sta concept lijkt te stimule-

ren, verschijnen er maar weinig concrete zit-

oplossingen die het concept complemente-

ren. Aan tafels wordt wel gedacht, maar de

stoel blijft achter. Ik ken buiten de Capisco

geen andere stoel die zo perfect gemaakt is

voor zit-sta werkplekken. En dat voor een

ontwerp dat feitelijk al 21 jaar oud is! De

essentie van de stoel is bij de nieuwe

Retro versie, afgezien van enkele

visuele upgrades, ongewijzigd geble-

ven. Ik bedoel maar: Peter Opsvik

was zijn tijd ver vooruit.”

Bewegingsvrijheid
Ieder segment kent zo z’n eigen

trends en hypes. In de kantoorinrich-

ting is het al niet anders. Arbo, NPR,

zit-staan; het is maar een greep uit

de begrippen die elk nog maar kort

geleden de markt domineerden. Bewegings-

vrijheid en variatie zijn de nieuwe mode-

woorden, alhoewel de toevoeging  ‘nieuw’ in

dit verband wat betreft Van Zanten achter-

wege kan worden gelaten: “De manier waar-

op er nu gesproken wordt over een revolutie

in de zitfilosofie, daar kunnen we ons niet in

vinden. Een paar jaar geleden nog stonden

wij bijkans alleen in onze filosofie dat bewe-

ging en variatie bij het zitten centraal dienen

te staan. Dat nu iedereen schreeuwt om

deze zaken, daar waar het overgrote deel

van de markt tot zeer recent alleen nog over

‘ondersteuning’ sprak, vinden we logisch.

Het bewustzijn bij de gebruiker neemt

immers toe; welzijn staat voorop. Wij menen

echter dat de meeste producten op de markt

het welzijn van de gebruiker niet of nauwe-

lijks dienen. Bewegingsvrijheid is het tover-

woord, allerhande instellingsmechanismen,

die overigens toch niet worden gebruikt, hel-

pen daar niet bij. Onze zitoplossingen zijn

gebaseerd op het schommelmechanisme dat

de werknemer onbewust inspireert tot het

regelmatig aannemen van andere zithoudin-

gen. En dat werkt, het succes van de Capisco

bewijst het.” �

Het design van de bekleding van de HÅG Capisco
Retro is met een speciale druktechniek op de stof aan-
gebracht, waardoor het voor iedereen nu mogelijk is
zijn eigen stoel te ontwerpen. Kijk voor meer informa-
tie op www.hagbenelux.nl

ZITTEN

Onlangs bracht HÅG een jubileumeditie uit van HÅG Capisco. Deze bijzonde-

re zadelstoel van de hand van Peter Opsvik zag precies 21 jaar geleden

het levenslicht en is nu in een gelimiteerde oplage van tweehon-

derd stuks en met fraaie retro-bekleding verkrijgbaar. Een aar-

digheidje zult u denken, maar er zit meer achter. Gilbert van

Zanten, Marketing& Sales Support Manager bij HÅG, legt uit

wat precies.

HÅG brengt jubileumeditie Capisco uit

Bewegingsvrijheid 
vitaal
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