
Savo Soul
KONTORSTOL MED MESHRYGG

Soul er en ergonomisk kontorstol med hjul, tilgjengelig i sort og hvitt. Stolen

følger kroppens bevegelser og har logisk plasserte innstillinger. Souls intuitive

design betyr at den tilpasser seg brukeren, noe som gjør den til en kontorstol som

passer for alle mennesker og miljøer og som oppfyller mange forskjellige behov.

Dette er en førsteklasses stol som er enkel, logisk og behagelig uansett hvor den

brukes eller hvem som bruker den. Utvalgte varianter av Soul er tilgjengelig for

levering fra fabrikken innen 5 arbeidsdager.

MODELL Soul arbeidsstol

VARIANTER – 40 rygg – 50 rygg

– 60 rygg – Meshrygg

– Sete Small – Sete Medium

– Sete Soft

TILLVAL – Nakkestøtte

– Armlener

– Alternativ for hjul

KONSTRUKSJON Meshrygg med ramme og J-bar laget av resirkulert plast. Polstret

rygg med ramme laget av resirkulert plast og kaldskum, dekket

med stoff. Seteramme laget av kryssfiner med kaldskumpolstring.

Mekanisme støpt i resirkulert aluminium. Høydejusterbar

gasskolonne i stål. 5-stjerners fotkryss av støpt resirkulert

aluminium, eller resirkulert plast med hjul i diameter 60 mm.

Armlener (tilbehør) laget av sprøytestøpt resirkulert plast og

presstøpt resirkulert aluminium. Nakkestøtte (tilbehør) med

resirkulert plastramme med kaldskumpolstring.

DIMENSJONER Høyde: 950-1140 mm Bredde: 650 mm

Dybde: 650 mm Sittehøyde (med last): 440-560

mm

Sittedybde: 390-490 mm Diameter fot: 710 mm

VEKT 14 kg
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Savo Soul
KONTORSTOL MED POLSTRET RYGG

Soul er en ergonomisk kontorstol med hjul, tilgjengelig i sort og hvitt. Stolen

følger kroppens bevegelser og har logisk plasserte innstillinger. Souls intuitive

design betyr at den tilpasser seg brukeren, noe som gjør den til en kontorstol som

passer for alle mennesker og miljøer og som oppfyller mange forskjellige behov.

Dette er en førsteklasses stol som er enkel, logisk og behagelig uansett hvor den

brukes eller hvem som bruker den. Utvalgte varianter av Soul er tilgjengelig for

levering fra fabrikken innen 5 arbeidsdager.

MODELL Soul arbeidsstol

VARIANTER – 40 rygg – 50 rygg

– 60 rygg – Meshrygg

– Sete Small – Sete Medium

– Sete Soft

TILLVAL – Nakkestøtte

– Armlener

– Alternativ for hjul

KONSTRUKSJON Meshrygg med ramme og J-bar laget av resirkulert plast. Polstret

rygg med ramme laget av resirkulert plast og kaldskum, dekket

med stoff. Seteramme laget av kryssfiner med kaldskumpolstring.

Mekanisme støpt i resirkulert aluminium. Høydejusterbar

gasskolonne i stål. 5-stjerners fotkryss av støpt resirkulert

aluminium, eller resirkulert plast med hjul i diameter 60 mm.

Armlener (tilbehør) laget av sprøytestøpt resirkulert plast og

presstøpt resirkulert aluminium. Nakkestøtte (tilbehør) med

resirkulert plastramme med kaldskumpolstring.

DIMENSJONER Høyde: 950-1140 mm Bredde: 650 mm

Dybde: 650 mm Sittehøyde (med last): 440-560

mm

Diameter fot: 710 mm

VEKT 15 kg
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