Savo Joi
Savo Joi har en enkel och modern design. Sitsens form i kombination med det lilla fotkrysset eller den platta
metallbasen, gör att pallen tar lite plats i anspråk och passar in i de flesta miljöer. Den helstoppade sitsen
inbjuder till aktivt sittande, nästan som att sitta på en boll. Detta leder till aktivt och dynamiskt användande
av ryggmuskulaturen. Pallen är användarvänlig och ergonomiskt anpassad även för ståfunktioner.

Savo Joi är användbar där man bara skall ”sitta lite” -högt eller lågt- som exempelvis på projektytor eller tillfälliga arbetsplatser. Finns med joystickfunktion som ger fri rörlighet och då med platt metallbas, alternativt
med fotkryss.

UTFÖRANDE OCH FUNKTIONER
- Savo Joi med fotkryss

- Savo Joi med joystickfunktion

•

Standard sitthöjd, justerbar 460-610 mm

•

Standard sitthöjd, justerbar 580-790 mm

•

Låg sitthöjd, justerbar 390-510 mm som alternativ (finns

•

Låg sitthöjd, justerbar 400-530 mm som alternativ

även i sitthöjd 590-800mm, se Joi hög stol)
•

Komfortsits

•

Svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv som
standard

•

Blankt fotkryss som tillval

•

Fotring Ø450mm som tillval till Joi med fotkryss

•

Certifierad av Möbelfakta.

•

Grå, svart, eller vit joystickbas

•

Komfortsits

•

Metallbas, fotplatta Ø415 mm

•

Joi med joistickfunktion och fotplatta är Möbelfaktamärkt.

STANDARDMÅTT
Modell

Sitthöjd std.lift

Sittbredd

Joi, fotkryss

460 - 610

360

Joi integral, fotkryss

460 - 610

360

Joi, joystickfunktion

580 - 790

360

VALMÖJLIGHETER
- Savo Joi med fotkryss

- Savo Joi med joystickfunktion

•

•

Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard. Tillval 390-

3 olika standardfärger på metallbas. Gråbeige (54), grå
(62) och svart (52)

510 alt. 590-800 mm.
•

3 olika liftvarianter

•

3 olika liftvarianter

•

CMHR-skum

•

CMHR-skum

•

Integralskum

•

Fotring

•

Två olika storlekar på fotkryss

•

Blankt fotkryss (Ø500 mm)

•

Glidknappar

KVALITET
•

Savo lämnar 5 års garanti mot fabrikationsfel på Savo Joi vid normalt 9-timmars sittande.

•

Garantierna gäller ej slitage.

•

Garantierna gäller material och inte arbete.

