
Savo 360

Savo 360 er en intuitiv stol som fremmer bevegelse og passer til alle

miljøer. Stolen har et minimalt antall innstillinger, noe som gjør det enkelt

å justere hvis du bytter arbeidsplass om dagen. I Savo 360 kan du bevege

deg fritt, endre posisjon, snurre rundt og rulle i stedet for å strekke. Savo

360 er designet av Olle Lundberg og er tilgjengelig i flere varianter.

UTFØRELSE OG FUNKSJON

• Ryggstolpe og bakside rygg i tre, alternativt ryggstolpe i 
tre og helt trukket rygg

• Tredeler i lys aske (A2), sortbeiset aske (AS) eller eik (E5)

• Justerbar setehøyde

• Ryggplaten kan justeres i høyden

• Ratt / kontroll for ryggstøtte i natureloksert aluminiu

• Normal sittehøyde 420–540 mm

• Høy setehøyde 580-790 mm (stol med høy setehøyde er 
inkl. fotring)

• Sort gasslift

• Sort fotkryss i aluminium med blank overside

• Ubremsede hjul for harde gulv

• Fleksibel stolssvinge, 7 ° bakover og 4 ° fremover

ALTERNATIV 

• Bord/skrivebord til stol med normal setehøyde (420-540 

mm), bordet har en plate i sort linoleum, stolpe i 

sortlakkert stål 

• Helt sort fotkryss i aluminium

• Polert gasslift

• Sittehøyde 490-635 mm (sort eller blank pelare)

• Sittehøyde 490-635 mm med fotstøtte (sort pelare / sort 

fotstøtte, eller polert pelare/polert fotstøtte)

• Intervallbremsede hjul for harde gulv

• Bremsede hjul for harde gulv

• Ubremsede hjul for myke gulv

KVALITET 

• Testet i henhold til EN 16139:2013  

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

• Savo ger 10 års garanti for produksjonsfeil, ved normal 

9-timers sitte. Garantier gjelder ikke for slitasje. Garantier 

dekker materiale, ikke arbeidskostnader. 

• Sertifisert av Möbelfakta (normal setehøyde 420–540 mm).

• Svanen setifisert (normal setehøyde 420–540 mm).

HOLDBARHET 

• Sirkulær design der alle deler er utskiftbare og reparerbare

• Hele stolen består av 68% resirkulert og fornybare materiale

• Består av 32% aluminium (99% resirkulert materiale)

• Treet som brukes i stolen er FSC-sertifisert (FSC FSC-C009111)

• 4,8% av produktet er plast

• Plastdelene er verktøybaserte og minimerer søl i produksjonen 
med 2%. 

STANDARD DIMENSJONER

Modell Sittehøyde
Normal

Sittehøyde
Høy

Sete dimensjoner
Bredde x Dybde

Rygg dimensjoner
Bredde x Dybde

Sitte dybde

savo 360 420–540 580–790 Ø430 410x220 400

SVANENMÄRKT


