Savo 360
Savo 360 är en intuitiv stol som främjar rörelse och passar alla
miljöer. Stolen har minimalt antal inställningar vilket gör den enkel
att justera om man byter arbetsplats under dagen. I Savo 360 kan
du röra dig fritt, växla position, snurra runt och rulla istället för att
sträcka dig. Savo 360 är designad av Olle Lundberg och finns
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i flera varianter.

UTFÖRANDE OCH FUNKTIONER

VALMÖJLIGHETER

•

Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe
i trä och helklädd rygg

•

Bord/skrivplatta till stol med normal sitthöjd
Bordsskiva i svart linoleum, stolpe i svartlackerat stål

•

Trädetaljer i vitpigmenterad ask (A2), svartpigmenterad
ask (AS) eller ek natur (E5)

•

Helsvart fotkryss i aluminium

•

Blank gaslift

•

Reglerbar sitthöjd

•

Intervallbromsade hjul för hårda golv

•

Ryggstödsplatta reglerbar i höjd

•

Bromsade hjul för hårda golv

•

Cirkulär design där alla delar är utbytbara och reparerbara

•

Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium

•

Obromsade hjul för mjuka golv

•

•

Normal sitthöjd 420–540 mm

Hela produkten består av 68 % återvunnet och förnybart
material

•

Hög sitthöjd 580–790 mm (stol med hög sitthöjd är
inkl. fotring)

•

Består av 32 % aluminium (99 % återvunnet material)

•

Träet i stolen är FSC-certifierat (FSC FSC-C009111)

•

4,8 % av produkten är plast

•

Plastdelarna är verktygsbaserade och minimerar spill
i produktionen med 2 %

•

Svart gaslift

•

Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida

•

Obromsade hjul för hårda golv

•

Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

KVALITET
•

Testad enligt EN 16139:2013
+ EN 16139:2013/AC:2013 nivå 1, EN 1728:2012

•

Savo lämnar 10 års garanti mot fabrikationsfel vid
normalt 9-timmars sittande. Garantierna gäller ej slitage.
Garantierna gäller material, ej arbete.

•

Certiferad enligt Möbelfakta

•

Svanenmärkt

STANDARDMÅTT
Modell

Sitthöjd
Normal

Sithöjd
Hög

Sittmått
Bredd x Djup

Ryggmått
Bredd x Höjd

Sittdjup

savo 360

420–540

580–790

Ø430

410 x 220

400

HÅLLBARHET
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