Invite

Sättet att arbeta håller på att förändras.

luta dig tillbaka och

njut av skillnaden

Och i takt med att nya generationer flyttar in på våra kontor, kommer förändringen att ske allt snabbare.
Det egna arbetet sköter du genom att
tillfälligt dela ett arbetsbord med flera,
eller hemifrån. Kontoret blir i allt högre

När mötesplatser blir arbetsplatser, ökar kraven på sittriktiga mötesstolar. Invite är utvecklad från just
den utgångspunkten. Utvecklad från vår filosofi när det gäller arbetsstolar. Och där ergonomin bara
är en av flera förutsättningar. Vår ledstjärna är totalupplevelsen.
Sätt dig i en Invite. Luta dig sedan tillbaka, så förstår du vad vi menar.

grad en plats för möten.
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en för alla

alla för en

När vi utvecklar stolar för små och stora möten är det med samma ambition som för arbetsplatser. Dvs
en stol som är riktigt skön för ryggar, axlar, nackar – och tilltalande för ögat. Men när arbetsstolen
oftast ställs in för att passa för en användare, ska mötesstolen passa för många. Utan att behöva
justeras – mer än i höjd så klart.
Just så fungerar Invite.

Savo Invite har en unik funktion som gör
att du har stöd i korsryggen även när du
lutar dig tillbaka.
När du belastar stolsryggen, glider
den ner utefter en bana. Eftersom
rotationspunkten ligger vid användarens

Invite

Konventionell stol

höftled känns rörelsen naturlig och ger
samma stöd vare sig du är kort eller
lång.
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en stol med

många uttryck

Savo Invite är designad av Jurek Buchacz, som även står bakom XO, belönad med ”Merket for God

Ryggen finns som standard i svart eller

Design” av Norsk Designråd 2007. Och ännu en gång har form och funktion förenats på Jureks smått

vit mesh. Sitsen i valfritt tyg eller skinn.

geniala sätt. Stolsryggen är det tydligaste exemplet, där en annorlunda form samtidigt gett möjlighet
till ett unikt stöd för korsryggen.

Invite hög

Savo Invite
Invite finns med blankt eller svart
fotkryss på glidfötter eller hjul för mjuka
och hårda golv. Med eller utan armstöd;
svarta, vita, blanka eller tygklädda. Med
ett enda reglage, för höjdjustering.
Stolen finns också i en högre modell.
Den har glidknappar

och kan förses

med fotstöd.
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