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Å sitte godt og riktig er nettopp det vi i Savo er opptatt av. Vi tilbyr den beste 

mulige sitteopplevelsen hele dagen. Hver dag. Ergonomien finnes i våre stoler 

fra første sekund og gjør bekvem sitting til det enkleste i verden. Vi arbeider 

alltid ut fra prinsippet ”people first”, og det gjenspeiles i alle våre produkter. 

Nettopp dette er ekstra merkbart på Savo 360!

Savo 360 står for høy fleksibilitet under arbeidsdagen og er designet for  

å fremme bevegelse. Den kan dessuten fås med skriveplate som kan vris  

360 grader, både rundt stolen og sin egen aksel. Savo 360 har lang levetid  

fordi man kan oppdatere stolen i stedet for å erstatte den når den er slitt, 

ettersom alle deler kan skiftes ut og repareres.

DETTE ER  

SAVO 360
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PUSHING THE SEATING EXPERIENCE
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Savo 360 er designet av Olle Lundberg og er en smart og intuitiv stol med 

en skandinavisk design og omtanke for detaljer som hever funksjonen og 

estetikken. Savo 360 – er en stol som med sine unike tredetaljer og layer by 

layer design utfordrer hvordan en fleksibel kontorstol kan se ut. Ergonomien 

er innebygd gjennom svikten i treet som gir umiddelbar komfort. Delene i  

eik eller ask skaper dessuten et levende og naturlig uttrykk som får stolen til  

å stikke seg ut og påvirke omgivelsene. Med mulighet til å velge farge på 

både tredetaljer og trekk er det enkelt å tilpasse Savo 360 til alle miljøer. 

 • Velg ett eller to ulike stoff fra samme familie på sete og ryggstøtte

 • Glidelås kan fås i en kontrasterende farge

 • Tredelene kan fås i hvilken som helst farge

 • Miks tredetaljene i kontrasterende utførelse

Olle Lundberg startet sin karriere som designer på slutten av 1980-tallet. Han studerte industridesign 
ved Konstfack i Stockholm, Universitetet i Essen samt ved ENSCI – Les Ateliers i Paris. Siden 1990 har 
han drevet sitt eget designkontor, LundbergDesign. Han arbeider mangefasettert og bredt med  
designprosjekter for både nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. LundbergDesign har i årenes 
løp fått flere internasjonale designutmerkelser, f.eks. RedDot og IF awards.

DESIGNET AV  

OLLE LUNDBERG
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Savo 360 er akkurat hva du vil at den  

skal være: en arbeidsstol, møtestol, en  

stol i resepsjonen eller en sitteplass på 

kontorhotellet. Dette er et møbel som det 

er veldig lett å plassere i ulike miljøer og 

som vokser med rommet gjennom å gi 

miljøet det lille ekstra. Hemmeligheten  

er stolens fleksibilitet – i bruk og visuelt 

uttrykk. Muligheten til å style stolens trekk 

gjør at den kan smelte inn sømløst i de i de 

flesta i de fleste miljøer, både på både på 

arbeidsplassen og hjemmekontoret. 

 

FOR ALLE MILJØER 
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• Konferanserom

• Møterom

• Resepsjon

• Lounge 

• Lobby

• Kontorhotell

• Læremiljøer

• Hjemmekontor
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Vi i Savo driver utviklingen av bærekraftige kontorstoler fremover med våre innovative 

produkter med lang teknisk levetid. Den høye kvaliteten vi tilbyr, gjør at et produkt fra  

oss alltid er et bærekraftig valg. Vi minsker stadig vår miljøpåvirkning ved å bruke  

materialer, energi og ressurser på en effektiv og klimasmart måte.

Som et ledd i vårt overgripende bærekraftarbeid brukes det 68 prosent gjenvunnet og 

fornybart materiale i produksjonen av Savo 360. Treet er FSC®-sertifisert (FSC-C009111).  

Det innebærer at det kommer fra ansvarsfullt produsert skog.

Den sirkulære designen med ”layer by layer” innebærer at alle deler kan atskilles og 

repareres, slik at det er mulig å oppdatere stolen med tiden eller gjenvinne materialet. 

Stolen tar dessuten mindre plass ved transport enn mange andre klassiske arbeidsstoler 

takket være sin praktiske størrelse.

HOLDBARHET 
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savo.com


