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På Savo värnar vi om att sitta riktigt bra. Varje dag. Ergonomin finns i våra 

stolar från första sekund och gör bekvämt sittande till det enklaste i världen.  

Vi arbetar alltid utifrån principen people first vilket avspeglas i alla våra 

produkter, inte minst i Savo 360. 

Savo 360 står för hög flexibilitet under arbetsdagen och är designad för  

att främja rörelse. Den kan dessutom fås med skrivplatta som kan vridas  

360 grader, både runt stolen och sin egen axel. Savo 360 behöver inte  

ersättas vid slitage utan kan uppdateras med tiden eftersom alla  

delar kan bytas ut och ger stolen en lång livslängd.

DET HÄR ÄR  

SAVO 360
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PUSHING THE SEATING EXPERIENCE
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En stilren och flexibel skandinavisk design där omtanke lagts på detaljer 

som höjer funktion och estetik. Savo 360 utmanar hur en flexibel och 

hållbar stol kan se ut genom layer by layer design och unika trädetaljer.  

Det är en smart och intuitiv stol där ergonomin är inbyggd genom svikten  

i träet som ger omedelbar komfort. Delarna i ek eller ask skapar dessutom 

ett levande och naturligt uttryck som får den att sticka ut och påverka  

omgivningen. Med möjlighet att välja färg på både trädetaljer och  

klädsel är Savo 360 enkel att anpassa till alla miljöer. 

 • Välj en eller två olika färger från samma tygfamilj 

 • Dragkedja kan fås i en kontrasterande färg

 • Trädelarna kan fås i vilken färg  som helst

 • Mixa trädetaljerna i kontrasterande utförande

Olle Lundberg startade sin karriär som designer i slutet på 1980-talet. Han studerade industridesign 
vid Konstfack i Stockholm, Universitetet i Essen samt vid ENSCI - Les Ateliers i Paris. Sedan 1990 har han 
drivit eget designkontor, LundbergDesign. Han arbetar mångfacetterat och brett med designprojekt 
för både nationella och internationella uppdragsgivare. LundbergDesign har genom åren tagit emot 
flera internationella designutmärkelser såsom RedDot och IF awards.

DESIGN AV  

OLLE LUNDBERG



12     SAVO 360

Savo 360 är precis vad du vill att den ska 

vara; en arbetsstol, mötesstol, en stol i 

receptionen eller en sittplats på 

kontorshotellet. Den är extremt enkel att 

placera i olika miljöer och som växer med 

rummet genom att ge miljön det lilla extra. 

En stor del av stolens finess är att den är 

flexibel för olika typer av miljöer och 

arbetsuppgifter. Möjligheten att styla stolens 

klädsel gör att den smälter in sömlöst på 

de flesta arbetsplatser. Smidigheten, den 

praktiska storleken och den höga ergonomin 

gör den idealisk även på hemmakontoret.

 

PASSAR ALLA MILJÖER
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• Konferensrum

• Mötesrum

• Reception

• Lounge 

• Lobby

• Kontorshotell

• Utbildningsmiljöer

• Hemmakontor
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Savo driver utvecklingen av hållbara kontorsstolar genom innovativa produkter med lång 

teknisk livstid. Den höga kvalitet vi erbjuder gör att en produkt från oss alltid är ett hållbart 

val. Vi minskar ständigt vår miljöpåverkan genom att använda  material,  energi och 

resurser på ett effektivt  och klimatsmart  sätt. 

Som ett led i vårt övergripande hållbarhetsarbete används 68 procent återvunna och 

förnybara material i produktionen av Savo 360. Träet som används är FSC® certifierat 

(FSC-C009111) och kommer från ansvarsfullt producerad skog.

Den cirkulära designen med “layer by layer” innebär att alla delar är separerbara  

och reparerbara, vilket gör det möjligt att uppdatera stolen med tiden eller  

återvinna materialet. Savo 360 tar dessutom mindre plats vid transport än  

många andra klassiska arbetsstolar tack vare sin praktiska storlek.

HÅLLBARHET 
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savo.com


