
Savo XO
ARBETSSTOL

XO är en elegant, exklusiv och uttrycksfull stol med ergonomiska egenskaper. XO

har en hög och bred rygg och finns med eller utan nackstöd. Stolen går att få med

rygg och sits klädd i tyg eller läder och passar både som arbetsstol och som stol i

mötesrummet.

Rygghöjd 70 (kan ej kombineras med nackstöd)

MODELL XO arbetsstol

VARIANTER – Rygghöjd 70

– Rygghöjd 80

TILLVAL – Justerbara armstöd

– Hjul

– Klädda armstöd

KONSTRUKTION Klädd rygg med stomme av plywood, stoppning av kallskum. J-bar

av 8 mm plattjärn. 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 Ø60 mm. Armstöd av formsprutad plast med

J-bar i gjuten återvunnen aluminium.

DIMENSIONER Höjd: 1150-1270 mm Djup: 700 mm

Sitthöjd (belastad): 420-540 mm Sittdjup: 425-490 mm

Diameter fot: 660 mm

VIKT 17 kg

TESTAD EN 1335 1-2

GARANTI 10 år
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Savo XO
ARBETSSTOL

XO är en elegant, exklusiv och uttrycksfull stol med ergonomiska egenskaper. XO

har en hög och bred rygg och finns med eller utan nackstöd. Stolen går att få med

rygg och sits klädd i tyg eller läder och passar både som arbetsstol och som stol i

mötesrummet.

Rygghöjd 80 (inkl nackstöd)

MODELL XO arbetsstol

VARIANTER – Rygghöjd 70

– Rygghöjd 80

TILLVAL – Justerbara armstöd

– Hjul

– Klädda armstöd

KONSTRUKTION Klädd rygg med stomme av plywood, stoppning av kallskum. J-bar

av 8 mm plattjärn. 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 Ø60 mm. Armstöd av formsprutad plast med

J-bar i gjuten återvunnen aluminium.

DIMENSIONER Höjd: 1290-1410 mm Djup: 700 mm

Sitthöjd (belastad): 420-540 mm Sittdjup: 425-490 mm

Diameter fot: 660 mm

VIKT 20 kg

TESTAD EN 1335 1-2

GARANTI 10 år
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