
Savo Eos
ARBETSSTOL

Eos enkla och nätta form är ett exempel på att en bra kontorsstol inte måste vara

bastant och utrymmeskrävande. Eos är en okomplicerad men funktionell stol som

är bekväm att sitta i hela dagen. Eos diskreta utseende gör att stolen harmonierar

med de flesta arbetsmiljöer.

Rygghöjd 40.

MODELL Eos arbetsstol

VARIANTER – 40 rygg

– 50 rygg

TILLVAL – Alternativa hjul

– Armstöd

KONSTRUKTION Klädd rygg med stomme av plywood samt bockad

aluminiumprofil, återvunnen till 70%, stoppning av kallskum.

Sittstomme av plywood med stoppning av kallskum. Mekanism

gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare av stål.

5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen aluminium med hjul i

diameter 50 mm. Armstöd av formsprutad plast med J-bar i gjuten

återvunnen aluminium.

DIMENSIONER Höjd: 820-940 mm Djup: 630 mm

Sitthöjd (belastad): 390-510 mm Diameter fot: 710 mm

VIKT 14.0 kg

TESTAD EN 1335-1, EN 1335-2

GARANTI 10 år
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Savo Eos
ARBETSSTOL

Eos enkla och nätta form är ett exempel på att en bra kontorsstol inte måste vara

bastant och utrymmeskrävande. Eos är en okomplicerad men funktionell stol som

är bekväm att sitta i hela dagen. Eos diskreta utseende gör att stolen harmonierar

med de flesta arbetsmiljöer.

Rygghöjd 50.

MODELL Eos arbetsstol

VARIANTER – 40 rygg

– 50 rygg

TILLVAL – Alternativa hjul

– Armstöd

KONSTRUKTION Klädd rygg med stomme av plywood samt bockad

aluminiumprofil, återvunnen till 70%, stoppning av kallskum.

Sittstomme av plywood med stoppning av kallskum. Mekanism

gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare av stål.

5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen aluminium med hjul i

diameter 50 mm. Armstöd av formsprutad plast med J-bar i gjuten

återvunnen aluminium.

DIMENSIONER Höjd: 890-1010 mm Djup: 630 mm

Sitthöjd (belastad): 390-510 mm Sittdjup: 445-495 mm

Diameter fot: 710 mm

VIKT 14.3 kg

TESTAD EN 1335-1, EN 1335-2

GARANTI 10 år
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