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Vinner av Red Dot Design og the Good Design Awards:
Savo 360 designet av Savo og Olle Lundberg

Med en skandinavisk, bærekraftig layer by layer-design og en stor andel tre utfordrer Savo 360 

hvordan en kontorstol kan se ut. Savo og Olle Lundberg har skapt et stolikon og en vinner  

i Red Dot Design Award og The Good Design Awards 2022.

Visjonen for Savo 360 var å lage en bærekraftig arbeidsstol der alle komponenter skulle være  

utskiftbare. Komponentene rygg og j-bar var best egnet for å utnytte treets estetikk og svikt.  

Resultatet ble en hybrid mellom kontorstol og trestol, med en ukonvensjonell og sirkulært  

bærekraftig design. Ved å bruke tre i stedet for plast sparte vi hele 24 prosent CO2-utslipp. 

I 2022 vant Savo 360 Red Dot Design Award i kategorien Office Chairs med  

følgende jurybegrunnelse:  

“The intelligent combination of ergonomics, sustainability and minimalist design of the Savo 360 is  

convincing and makes the swivel chair an attractive piece of seating furniture for a wide range of uses.”

Savo 360 er en smart og intuitiv stol der ergonomien er innebygd gjennom svikten i treet som gir 

umiddelbar komfort. Delene av tre skaper et levende og naturlig uttrykk og en stor del av stolens 

finesse er at den er fleksibel for ulike typer arbeidsoppgaver. Muligheten til å style stolens trekk gjør 

at den kan smelte inn sømløst i alle miljøer. Med mulighet til å velge farge på både tredetaljer og 

trekk er Savo 360 enkel å tilpasse, og den kan lett fungere som crossover i miljøer som kontor,  

møterom, resepsjon og hjemmekontor. De mange designvalgene gjør Savo 360 til en  

ordentlig kameleon!

Savo driver utviklingen av bærekraftige kontorstoler gjennom produkter med lang levetid, høy 

kvalitet, minimalt materialforbruk, rene materialer og sirkulær design. Savo 360 er designet ”layer 

by layer”, noe som innebærer at alle deler på stolen kan atskilles og repareres. Det gjør det mulig 

å oppdatere stolen med tiden eller gjenvinne materialet. Savo 360 tar dessuten mindre plass ved 

transport enn mange andre klassiske arbeidsstoler takket være sin praktiske størrelse. Som et  

ledd i vårt overgripende bærekraftarbeid brukes 68 prosent gjenvunne og fornybare materialer  

i produksjonen av Savo 360. Treet som brukes, er FSC®-sertifisert* og kommer fra ansvarsfullt  

produsert skog. 

I korthet

 – Designet av Savo og Olle Lundberg

 – Layer by layer-design med utskiftbare deler

 – Tredeler i ask eller eik

 – FSC-sertifisert tre* 

 – Smelter inn i mange miljøer 

 – Bevegelsesfrihet i 360°

 – Sertifisert av Møbelfakta og Svanen

 – Finnes i normal høyde med eller uten  
 skriveplate og som høy variant

 – Minimalt antall innstillinger

 – 10 års garanti 

*FSC-C009111
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Om Savo

Helt fra starten av har Savo vært banebrytende for hvordan dagens arbeidsstoler i Skandinavia ser 

ut og fungerer. Produksjonen av stoler startet i Norge allerede i 1945, men det var på 1970-tallet 

Savo etablerte seg som spesialist på kontorstoler. Gjennom innovative premiumprodukter med  

intuitiv design driver Savo utviklingen av bærekraftige kontorstoler med den beste brukeropp- 

levelsen. Savo jobber ifølge mottoet ”Pushing the Seating Experience” og fortsetter stadig å  

utfordre standarden for dagens og morgendagens kontorstoler. 

Om Olle Lundberg  

Olle Lundberg startet sin karriere som designer på slutten av 80-tallet. Han studerte industri- 

design ved Konstfack i Stockholm, ved universitetet i Essen og ved ENSCI – Les Ateliers i Paris.  

Siden 1990 har han drevet designstudioet LundbergDesign i Stockholm. LundbergDesign har fått 

flere internasjonale designutmerkelser, f.eks. Red Dot Design og IF awards. Olle Lundberg har 

tidligere designet Savo Soul for Savo. 
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