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Savo Soul tilbyr bekvem og fleksibel sitting hele dagen

God ergonomi er en forutsetning for å sitte godt. Savos storselger Savo Soul er en ergonomisk og 

fleksibel kontorstol som umiddelbart tilpasser seg etter kroppen og gir støtte i alle posisjoner.  

I en Savo Soul er kropp og stol i perfekt harmoni, slik at brukeren sitter bekvemt og  

variert hele arbeidsdagen.

Savo tilbyr de mest innovative stolene på markedet med intuitiv design og høy ergonomi. Savo  

Soul er utviklet for å være ergonomisk uten å bli kompleks og den tilpasser seg umiddelbart etter  

brukeren. Stolen tilbyr en individuell sitteopplevelse og gir maksimal komfort. Den stilrene og  

intuitive kontorstolen er designet av Olle Lundberg. Med logiske og lett tilgjengelige innstillinger er 

Savo Soul enkel å forstå og passer for mange ulike behov og miljøer. Stolen har enkel justering av 

sittehøyde, rygghøyde og sittedybde og kan også finjusteres for en riktig god sitteopplevelse under 

lange arbeidsdager.

Ryggfunksjonen Flexi Back følger kroppens bevegelser automatisk, også sideveis, og holder ryggen 

i en oppreist posisjon. Funksjonen muliggjør fleksibel sitting og gir ikke bare støtte i alle posisjoner, 

men stimulerer også til aktivitet. Savo Soul har også en synkronmekanisme som gjør at ryggstøtten 

og setet beveger seg synkronisert, noe som gir en ekstra smidig følelse. Ryggmotstanden stilles inn 

automatisk og ryggvinkelen kan låses i fire vinkler.

Savo Soul finnes som arbeidsstol, møtestol og høy stol i svart og hvit variant, men kan også fås i 

andre farger. Fotkryss kan fås i svart plast, blankpolert, svartlakket, hvitlakket eller grålakket  

aluminium. Ryggen finnes i mesh eller kledd i stoff eller lær. Ryggen kan også fås i tre ulike høyder. 

Den høye stolen har fotring som tilvalg samt redusert ryggvinkel. Møtestolen har stoffkledde  

armlener eller armlener i metall som gir en mer elegant stil. Savo Soul passer på alle typer kontor 

som klassisk kontorstol, men også i konferanse- eller møterom samt på aktivitetsbaserte arbeids-

plasser med fellesarealer.

Savo Soul er en bærekraftig stol som kan oppdateres med tiden. Den sirkulære designen gjør at 

deler kan byttes ut, repareres og gjenvinnes. Ved bytte av trekk byttes hele setet og ryggen. Savo 

Soul inneholder 56 % gjenvunnet materiale og 97 % av materialet, for stoler med meshrygg, kan 

gjenvinnes til nye materialer. Savo Soul finnes i flere Møbelfakta-merkede varianter og  

meshstoffene er OEKO-TEX®-sertifiserte. Som en del i et stadig pågående bærekraftsarbeid har 

Savo oppdatert Savo Soul i svart utførelse og byttet fra jomfruplast til gjenvunnet plast, noe som 

innebar en reduksjon av stolens karbondioksidutslipp med 43 prosent. Ettersom Savo Soul er en 

storselger gir dette en betydelig positiv miljøeffekt som sparer 660 tonn karbondioksid hvert år,  

noe som tilsvarer å kjøre 100 runder rundt jorden i en dieselbil.
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I korthet

 – Designet av Olle Lundberg

 – Ergonomisk uten å bli kompleks

 – Fleksibel og intuitiv

 – Tilpasser seg umiddelbart etter kroppen

 – Tilbyr støtte i alle posisjoner

 – Flexi Back følger kroppens bevegelser

 – Savo Soul recycled med gjenvunnet plast

 – Sirkulær design med utskiftbare deler

 – Sertifisert av Møbelfakta

 – Meshstoff er OEKO-TEX®-sertifiserte 

 – 10 års garanti

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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