Soul

Produktinformation

Funktioner
* Reglerbar sitthöjd, rygghöjd och sittdjup.
* Automatisk reglering av gungmotståndet, kan enkelt finjusteras.
* Inställningsbar sitslutning i två lägen (normal och vinklad framåt).
* Låsningsbar ryggvinkel i flera positioner.
* Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits 420-540 mm).
* Svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv som standard.
Valmöjligheter
* Klädd rygg i tre olika höjder; 40 (höjd 48 cm), 50 (höjd 59 cm) och 60 (höjd 67 cm).
* Meshrygg 50 (höjd 59 cm).
* Klädd sits i tre versioner, small, medium och mjuk.
* 40 rygg har liten sits som standard, 50 rygg har mjuk sits, 60 rygg har medium sits.
* Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd, 4D i bredd, höjd, vinkel och djup, 4D plus
i bredd, höjd,djup samt vinklingsbart 360 grader.
* Reglerbart nackstöd i höjd och djup (kan eftermonteras).
* Fotkryss finns i grått, blankt, svart plast och svartlackerad aluminium.
* Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning), bromsade hjul för hårda
golv (låser vid belastning), obromsade hjul för mjuka golv.
* Svankstödspump till klädda ryggar höjd 50 och 60
Kvalitet
* Godkänd enlig EN 1335:1-2-3 typ B, EN 1335-2, EN 1335-3.
* Savo lämnar 10 års garanti mot fabrikationsfel vid normalt 9-timmars sittande.
* Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt
ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5 (undantag Savo Soul i hög variant)
* Vid användning 24/7 gäller 2 års garanti.
* Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material, inte arbete.
* Möbelfaktamärkta utföranden tillgängliga.

Standardmått
Modell

Sitthöjd
standardlift

Sitsmått
Bredd x Djup

Ryggmått
Bredd x Höjd

Sittdjupsreglering

Mesh

420 - 540

485 - 460

420 - 590

400 - 480

40

400 - 520

455 - 450

400 - 480

390 - 470

50

420 - 540

485 - 460

420 - 590

405 - 485

60

400 - 520

475 - 490

420 - 670

410 - 490
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