
PRESSEMELDING

1/2

Savo Joi gir en mer aktiv arbeidshverdag

Den stillesittende livsstilen er i ferd med å bli en av de største truslene mot folkehelsen. Men det 

finnes enkle løsninger for å få inn mer bevegelse i arbeidshverdagen. Savo Joi er en krakk og  

arbeidsstol i ett som bidrar til en mer aktiv sitting.

Ideen med Savo Joi var å skape en ergonomisk krakk med intuitiv design som lar deg sitte på en 

mer aktiv måte. Ved å variere og balansere sittingen i løpet av arbeidsdagen er det mulig å  

forbedre holdningen, skjerpe konsentrasjonen og holde seg mer opplagt. Følelsen når man sitter  

på krakken, minner om å sitte balanserende på en pilatesball. Basen gir stabilitet samtidig som  

stativet aktiverer og styrker bryst- og ryggmuskulaturen og forbedrer holdningen. Du sitter i en 

korrekt og dynamisk stilling og kan lene krakken opptil 17 grader i alle retninger. Nettopp det holder 

kroppen i gang. Dette gjør at ryggen holdes rett, samtidig som musklene og blodsirkulasjonen 

stimuleres og skaper nytt oksygen. Bevegelsene for å finne balansen kommer helt naturlig når man 

sitter på Savo Joi. Ved å balansere føttene på den nedre delen av krakken bruker du balansen på 

nesten samme måte som ved sykling.

Savo Joi finnes i utførelse med fotplate og joystick-funksjon med regulerbar sittehøyde. Også 

varianten med fotkryss kan høydejusteres. Krakken kan brukes som en vanlig arbeidsstol eller som 

et supplement når man arbeider stående. De mange designvalgene gjør at Savo Joi passer inn på 

aktivitetsbaserte arbeidsplasser, i møterom, resepsjon og også på hjemmekontoret. Ettersom det 

ikke behøves noen innstillinger, er Joi en fleksibel stol som passer for mange. Skap et fargerikt eller 

sobert uttrykk ved å velge blant våre farger og materialer til setet. Savo Joi er Møbelfakta-merket 

og har en sirkulær layer by layer-design som gjør at delene kan byttes ut og repareres. Hele setet 

med skum kan byttes ut og trekket kan byttes av en møbeltapetserer. Hele 92 prosent av  

materialet er gjenvinnbart og fornybart.

I korthet

 – Støtter aktiv sitting og stimulerer til bevegelse

 – Styrker core-muskler i rygg og mage

 – Kan fås med hjul eller fotplate  
 med joystick-funksjon

 – Passer på både arbeidsplassen  
 og hjemmekontoret

 – Møbelfakta-merket

 – Stor variasjon i sittehøyde

 – Stor variation på sitthöjd

 – Kan brukes som arbeidskrakk og møtekrakk

 – Bærekraftig layer by layer-design   
 med utskiftbare deler

 – 5 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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