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Møtestolen Savo Invite inviterer til en intuitiv sitteopplevelse

Savo Invite er en intuitiv møtestol som passer for alle. Stolen følger kroppens bevegelser og gir 

støtte og avlastning i alle posisjoner, slik at brukeren sitter bekvemt omgående. 

Savo Invite er utviklet for å være ergonomisk for rygg, skuldrer og nakke. Den intuitive møtestolen 

følger kroppens naturlige bevegelser og gir optimal støtte i enhver posisjon uten justeringer.  

Det gjør at brukeren sitter bekvemt fra første stund og det er dessuten enkelt å endre sittestilling.  

Med bare én hendel for høydejustering er stolen både brukervennlig og fleksibel. 

Den unike tiltfunksjonen Dynamic Lean® muliggjør en sømløs luting av stolens ryggstøtte uten at 

det kreves innstillinger. Funksjonen gir intuitiv støtte i korsryggen, også når brukeren lener seg  

bakover, og dette oppmuntrer til bevegelse og variasjon av arbeidsstillingen.

Med sin stilrene og nette design ånder Savo Invite av kvalitet. Den finnes som møtestol og høy stol, 

og begge variantene tilbyr mange designmuligheter. Savo Invite kan fås i svart, hvit eller blank 

utførelse samt med eller uten armlener. Ryggen er i mesh som standard, men den kan også trekkes 

i stoff eller lær. Setet kan fås i valgfritt stoff eller lær. Stolen har fotkryss som kommer med hjul eller 

glideføtter. Den høye stolen har også fotring eller triangelformet fotstøtte som tilvalg. Savo Invite 

passer til alle typer møter i mange miljøer, f.eks. aktivitetsbaserte arbeidsplasser, kontor  

og hjemmekontor.

Savo Invite er en bærekraftig stol med en sirkulær layer by layer-design som gjør at komponentene 

kan atskilles, byttes ut og repareres ved behov. Kledde deler kan også byttes ut for å endre stoff og 

utseende. Savo Invite består av 38 prosent gjenvunnet materiale og 93 prosent gjenvinnbart og 

fornybart materiale. Stolen er også Møbelfakta-merket, noe som innebærer at den oppfyller krav  

til kvalitet, bærekraft og sosialt ansvar.

I korthet

 – Stilren og nett design

 – Finnes som møtestol og høy stol

 – Enkel og brukervennlig

 – Følger kroppens bevegelser 

 – Gir støtte og avlastning

 – Unik tiltfunksjon Dynamic Lean®

 – Passer til alle typer møter

 – Mange designmuligheter

 – Bærekraftig design med utskiftbare deler

 – Sertifisert av Møbelfakta

 – 10 års garanti
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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. 
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