Invite

Måten å jobbe på er i ferd med å endre

len deg tilbake og

nyt forskjellen

seg med nye generasjoner. Endringene
skjer stadig raskere.
Selvstendige arbeidsoppgaver jobber
du med ved et ledig arbeidsbord eller
på hjemmekontor. Kontoret kommer i
større grad til å bli et sted for møtevirk-

Når møtesteder blir arbeidsplasser øker naturlig nok kravet til møteromsstolene. Invite er designet
med dette utgangspunktet. Utviklet ut fra vår unike sittefilosofi for kontorstoler, der ergonomien bare er
en av flere forutsetninger. Vår ledestjerne er den totale opplevelsen.
Sett deg ned i en Invite. Len deg så tilbake, og du forstår hva vi mener.

somhet.
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en for alle –

alle for en

Når vi utvikler stoler for små og store møter er det med samme ambisjon som for arbeidsplasser. En
stol som er meget god for rygg, skuldre og nakke – og tiltalende for øyet. Mens kontorstolen som
oftest innstilles for å passe én bruker, skal møteromsstolen passe for mange. Uten å måtte justeres –
bortsett fra i høyden.
Slik fungerer Invite.

Invite har en unik funksjon som gjør at
du har støtte i korsryggen selv når du
lener deg tilbake.
Når du belaster stolryggen beveger
denne seg i en glidende bane. Da rotasjonspunktet ligger ved brukerens hofteledd føles bevegelsen naturlig og gir samme støtte enten du er høy eller lav.
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en stol med

mange uttrykk

Savo Invite er designet av Jurek Buchacz, designeren bak XO som ble hedret med Merket for God

Ryggen leveres som standard i sort eller

Design av Norsk Designråd i 2007. Enda en gang har form og funksjon blitt forent på Jureks geniale

hvit mesh. Setet i valgfritt stoff eller hud.

måte. Stolryggen er det tydeligste eksemplet der en annerledes form samtidig gir mulighet for en unik
støtte for korsryggen.

Invite høy

Invite
Invite finnes med blankt eller sort
fotkryss på glidere eller hjul for myke
eller harde gulv. Med eller uten armlener; sorte, hvite, blanke eller stoffkledde.
Med en eneste spak – for høydejustering.
Stolen finnes også i en høyere modell.
Den har glidere og kan påmonteres
fotstøtte.
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