
Savo Joi
PALL

Joi pall är ett ergonomiskt alternativ till en klassisk kontorsstol. Denna

minimalistiska kontorspall uppmuntrar rörelse och omväxling i ditt sittande och

finns i utförande med fotkryss eller med fotplatta och Joystick-funktion. Joystick-

basen stimulerar aktivt sittande genom att du balanserar, och ger fri förelse i 360

grader. Eftersom inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar

många. Dess smidighet gör att den även passar bra på hemmakontoret.

Fotplatta med joystickfunktion.

MODELL Joi arbetsstol

VARIANTER – Fotplatta 400 - 530 mm – Fotplatta 580 - 790 mm

– Fotkryss 390 - 510 mm – Fotkryss sitthöjd 490 - 630 mm

– Fotkryss sitthöjd 590 - 800 mm

TILLVAL – Fotring Ø450 mm

DETALJER – Fotplatta med Joystick-funktion. Som alternativ fotkryss med

hjul/glidfötter.

DIMENSIONER Sitthöjd (belastad): 400-530 mm/580-790 mm

Diameter fot: 420 mm

VIKT 9 kg

TESTAD EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012

GARANTI 5 år
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Savo Joi
PALL

Joi pall är ett ergonomiskt alternativ till en klassisk kontorsstol. Denna

minimalistiska kontorspall uppmuntrar rörelse och omväxling i ditt sittande och

finns i utförande med fotkryss eller med fotplatta och Joystick-funktion. Joystick-

basen stimulerar aktivt sittande genom att du balanserar, och ger fri förelse i 360

grader. Eftersom inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar

många. Dess smidighet gör att den även passar bra på hemmakontoret.

Fotkryss i svart nylon

MODELL Joi arbetsstol

VARIANTER – Fotplatta 400 - 530 mm – Fotplatta 580 - 790 mm

– Fotkryss 390 - 510 mm – Fotkryss sitthöjd 490 - 630 mm

– Fotkryss sitthöjd 590 - 800 mm

TILLVAL – Fotring Ø450 mm

DETALJER – Fotplatta med Joystick-funktion. Som alternativ fotkryss med

hjul/glidfötter.

DIMENSIONER Diameter fot: 600 mm

VIKT 8.0 kg

TESTAD EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012

GARANTI 5 år
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Savo Joi
PALL

Joi pall är ett ergonomiskt alternativ till en klassisk kontorsstol. Denna

minimalistiska kontorspall uppmuntrar rörelse och omväxling i ditt sittande och

finns i utförande med fotkryss eller med fotplatta och Joystick-funktion. Joystick-

basen stimulerar aktivt sittande genom att du balanserar, och ger fri förelse i 360

grader. Eftersom inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar

många. Dess smidighet gör att den även passar bra på hemmakontoret.

Fotkryss i blank metall (tillval)

MODELL Joi arbetsstol

VARIANTER – Fotplatta 400 - 530 mm – Fotplatta 580 - 790 mm

– Fotkryss 390 - 510 mm – Fotkryss sitthöjd 490 - 630 mm

– Fotkryss sitthöjd 590 - 800 mm

TILLVAL – Fotring Ø450 mm

DETALJER – Fotplatta med Joystick-funktion. Som alternativ fotkryss med

hjul/glidfötter.

DIMENSIONER Diameter fot: 500

VIKT 8.0 kg

TESTAD EN 16139:2013 nivå 1, EN 1728:2012

GARANTI 5 år
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