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HÅG Capisco Puls

får internationellt designpris
Marknaden har redan tagit emot Scandinavian Business Seatings lansering av HÅG Capisco
Puls med öppna armar. Nu får stolen erkännande även i internationella designsammanhang.
Igår kväll tilldelades HÅG Capisco Puls det prestigefyllda priset red dot award för utformningen av
produkten.
Endast en månad efter lanseringen i november 2010 fick HÅG den första utmärkelsen, iF Product Design Award, för HÅG Capisco
Puls. Igår kväll stod det klart att stolen åter utmärker sig internationellt: juryn för designpriset red dot award utnämnde HÅG Capisco
Puls till vinnare i kategorin Bästa Produktdesign.
HÅG Capisco Puls har vidareutvecklats från den berömda sadelstolen HÅG Capisco, som formgavs av Peter Opsvik för nästan trettio
år sedan. HÅG Capisco hämtar inspiration från hur kroppen rör sig på hästryggen, och Peter Opsvik lägger stor vikt vid aktivitet och
rörelse när människor arbetar sittande. HÅG Capisco Puls är därför en stol som följer kroppens rörelser och som ger stöd åt ergonomiskt
utsatta punkter.
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”Vi är naturligtvis mycket stolta över red dot award”, säger Lars
I. Røiri, vd för SB Seating, som äger varumärkena HÅG, RH och
RBM. ”HÅG Capisco Puls är ett strålande belägg för vår filosofi:
Passion för rörelse. Formgivaren till HÅG Capisco Puls visar en
vilja att skapa visuell skönhet och att samtidigt inspirera till rörelser
genom ett ypperligt formspråk. HÅG:s alla produkter är tillverkade
för rörelse – både till kropp och själ. HÅG menar att god design
inspirerar människor att leva ett rikare liv, och i kombination med
ergonomiska egenskaper är HÅG Capisco Puls optimal för den tid
vi lever i.”
red dot award är en internationell utmärkelse som ges till produkter
som utmärker sig för unik design och hög kvalitet. Juryn bedömer
produkterna mot bakgrund av innovation, funktionalitet, ergonomi,
miljöaspekter och användarvänlighet.
HÅG Capisco Puls fick red dot award i konkurrens med 4433
produkter från 1700 företag i 60 länder.
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Fakta om Scandinavian Business Seating:
Scandinavian Business Seating är Skandinaviens ledande aktör inom utveckling, design och tillverkning av kontorsstolar och sittgrupper för privata och offentliga kontorsmiljöer. Gruppen
äger de skandinaviska märkena HÅG, RH och RBM. Gemensamt för alla märkena är kraftfullt fokus på visuell design, hälsa, kvalitet och miljö. Gruppens produkter distribueras genom ett
oberoende återförsäljarnätverk i Europa. Huvudmarknaderna betjänas av våra företag i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Beneluxländerna, Storbritannien och Frankrike. Stolarna tillverkas
vid produktionsanläggningar i Norge och Sverige. Scandinavian Business Seating har sitt huvudkontor i Oslo. Företaget har fler än 600 medarbetare som samarbetar för att förverkliga
företagets vision: ”To make the world a better place to sit!”
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