
Dimensjoner
Modell Sittehøyde

standardlift
Setemål 

bredde x dybde
Rygmål 

bredde x høyde
Sittdybderegulering

Mesh  400 - 520 485 - 460 420 - 590 400 - 480

40  400 - 520 455 - 450 400 - 480 390 - 470

50  400 - 520 485 - 460 420 - 590 405 - 485

60  400 - 520 475 - 490 420 - 670 410 - 490
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Produktinformasjon
Funksjoner 

* Justering av setehøyde, rygghøyde og setedybde.
* Automatisk justering av svingmotstanden, kan enkelt finjusteres.
* Justerbar setehelling i to stillinger (normal og vinklet fremover).
* Låsbar ryggvinkel i flere posisjoner.
* Setehøyde 400-520 mm som standard (mykt sete 420-540 mm).
* Svart fotstøtte med ubremsede hjul for harde gulv som standard.

ValgmuligheterValgmuligheter  

* Polstret rygg i tre forskjellige høyder; 40 (høyde 48 cm), 50 (høyde 59 cm) og 60 (høyde 67 cm).
* Mesh rygg 50 (høyde 59 cm).
* Polstret sete i tre versjoner, small, medium  og myk.
* 40 rygg har et lite sete som standard, 50 rygg har et mykt sete, 60 rygg har et middels sete.
* Justerbare armlener: 2D i bredde og høyde, 4D i bredde, høyde, vinkel og dybde, 4D pluss i bredde,
   høyde,dyp og kantet 360 grader.
* Justerbar nakkestøtte i høyde og dybde (kan eftermonteres).
* Fotkryss er tilgjengelig i grått, blankt, svart plast og svart lakkert aluminium 
* Intervallbremsede hjul for harde gulv (låser uten last), bremsede hjul for harde gulv (låser under  
   belastning), ubremsede hjul for myke gulv.
* Svankstøtte til 50 og 60 kledd rygg

Kvalitet  

* Godkjent i henhold til EN 1335: 1-2-3 type B, EN 1335-2, EN 1335-3.
* Savo gir 10 års garanti mot produksjonsfeil på vanlig måte 9-timers sitte.
* Ytterligere testet og godkjent for hardere bruk (ex 24/7) i henhold til 
  ISO 7173: 1989 kapittel 7.1 - 7.6 og 7.11 - 7.13. Testnivå 5.
* Ved bruk 24/7 gjelder 2 års garanti
* Garantiene gjelder ikke for slitasje. Garantiene gjelder materialer, ikke arbeid. 
* Savo gir ingen garanti for stoffer utenfor standard. 
* Möblelfakta-setifiserte utförelser er tillgjengelige.


