
Savo Soul
ARBETSSTOL MED MESHRYGG

Soul är en ergonomisk kontorsstol med hjul, som finns i svart och vit variant. Stolen

följer kroppens rörelser och har logiskt placerade inställningar. Souls intuitiva

design gör att den anpassar sig efter den som sitter i stolen, vilket gör den till en

kontorsstol som passar alla människor och miljöer och möter många olika behov.

Det här är en premiumstol som är enkel, logisk och bekväm oavsett var den

används eller vem som använder den. Utvalda varianter av Soul finns för leverans

från fabrik inom 5 arbetsdagar.

MODELL Soul arbetsstol

VARIANTER – 40 rygg – 50 rygg

– 60 rygg – Mesh back

– Sits Small – Sits Medium

– Sits Soft

TILLVAL – Nackstöd

– Armstöd

– Alternativ för hjul

KONSTRUKTION Meshrygg med stomme samt J-bar av återvunnen plast alt. klädd

rygg med stomme av återvunnen plast och kallskum, överklädd

med tyg. Sittstomme av plywood med stoppning av kallskum.

Mekanism gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare

av stål. 5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen aluminium alt.

återvunnen plast med hjul i diameter 60 mm. Armstöd (tillbehör) av

formsprutad återvunnen plast samt formgjuten återvunnen

aluminium. Nackstöd (tillbehör) med stomme av återvunnen plast

med stoppning av kallskum.

DIMENSIONER Höjd: 950-1140 mm Bredd: 650 mm

Djup: 650 mm Sitthöjd (belastad): 440-560 mm

Sittdjup: 390-490 mm Diameter fot: 710 mm

VIKT 14 kg
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Savo Soul
ARBETSSTOL MED KLÄDD RYGG

Soul är en ergonomisk kontorsstol med hjul, som finns i svart och vit variant. Stolen

följer kroppens rörelser och har logiskt placerade inställningar. Souls intuitiva

design gör att den anpassar sig efter den som sitter i stolen, vilket gör den till en

kontorsstol som passar alla människor och miljöer och möter många olika behov.

Det här är en premiumstol som är enkel, logisk och bekväm oavsett var den

används eller vem som använder den. Utvalda varianter av Soul finns för leverans

från fabrik inom 5 arbetsdagar.

MODELL Soul arbetsstol

VARIANTER – 40 rygg – 50 rygg

– 60 rygg – Mesh back

– Sits Small – Sits Medium

– Sits Soft

TILLVAL – Nackstöd

– Armstöd

– Alternativ för hjul

KONSTRUKTION Meshrygg med stomme samt J-bar av återvunnen plast alt. klädd

rygg med stomme av återvunnen plast och kallskum, överklädd

med tyg. Sittstomme av plywood med stoppning av kallskum.

Mekanism gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare

av stål. 5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen aluminium alt.

återvunnen plast med hjul i diameter 60 mm. Armstöd (tillbehör) av

formsprutad återvunnen plast samt formgjuten återvunnen

aluminium. Nackstöd (tillbehör) med stomme av återvunnen plast

med stoppning av kallskum.

DIMENSIONER Höjd: 950-1140 mm Bredd: 650 mm

Djup: 650 mm Sitthöjd (belastad): 440-560 mm

Diameter fot: 710 mm

VIKT 15 kg
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