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Vinnare av Red Dot Design och the Good Design Awards:
Savo 360 designad av Savo x Olle Lundberg

Genom en skandinavisk, hållbar layer by layer-design och en stor andel trä utmanar Savo 360 hur 

en kontorsstol kan se ut. Savo och Olle Lundberg har skapat en stolikon tillika vinnare i  

Red Dot Design Award och The Good Design Awards 2022.

Visionen för Savo 360 var att ta fram en hållbar arbetsstol där alla komponenter skulle vara  

utbytbara. Komponenterna rygg och j-bar var mest lämpliga för att nyttja träets estetik och  

svikt. Resultatet blev en hybrid mellan kontorsstol och trästol, med en okonventionell och cirkulärt  

hållbar design. Genom att använda trä istället för plast sparas hela 24 procent CO2-utsläpp. 

2022 vann Savo 360 Red Dot Design Award i kategorin Office chairs med följande jurymotivering: 

“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 är en smart och intuitiv stol där ergonomin är inbyggd genom svikten i träet som ger  

omedelbar komfort. Delarna trä skapar ett levande och naturligt uttryck och en stor del av stolens 

finess är att den är flexibel för olika typer av arbetsuppgifter. Möjligheten att styla stolens klädsel  

gör att den kan smälta in sömlöst i alla miljöer. Med möjlighet att välja färg på både trädetaljer och  

klädsel är Savo 360 enkel att anpassa och för att fungera crossover i miljöer så som kontor, i mötes-

rum, reception samt hemmakontor. De många designvalen gör Savo 360 till en riktig kameleont!

Savo driver utvecklingen av hållbara kontorsstolar genom produkter med lång livslängd, hög  

kvalitet, minimal materialåtgång, rena material och cirkulär design. Savo 360 är designad ”layer  

by layer” vilket innebär att alla delar på stolen är separerbara och reparerbara, vilket gör det  

möjligt att uppdatera stolen med tiden eller återvinna materialet. Savo 360 tar dessutom mindre 

plats vid transport än många andra klassiska arbetsstolar tack vare sin praktiska storlek. Som ett 

led i vårt övergripande hållbarhetsarbete används 68 procent återvunna och förnybara material i  

produktionen av Savo 360. Träet som används är FSC®-certifierat* och kommer från ansvarsfullt 

producerad skog. 

I korthet

 – Designad av Savo x Olle Lundberg

 – Layer by layer-design med utbytbara delar

 – Trädelar i ask eller ek

 – FSC-certifierat trä* 

 – Smälter in i många miljöer

 – Rörelsefrihet i 360°

 – Certifierad av Möbelfakta och Svanen

 – Finns i normal höjd med eller utan  
 skrivplatta och som hög variant

 – Minimalt antal inställningar

 – 10 års garanti

*FSC-C009111
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Om Savo

Savo har sedan starten varit banbrytande för hur dagens arbetsstolar ser ut och fungerar i  

Skandinavien. Produktionen av stolar började i Norge redan 1945 men det var under 1970-talet  

som Savo etablerades som specialist på kontorsstolar. Genom innovativa premiumprodukter  

med intuitiv design driver Savo utvecklingen av hållbara kontorsstolar med den bästa användar- 

upplevelsen. Savo jobbar enligt devisen ’Pushing the Seating Experience’ och fortsätter ständigt  

att utmana standarden för dagens och morgondagens kontorsstolar.

Om Olle Lundberg  

Olle Lundberg började sin karriär som designer i slutet av 80-talet. Han studerade industridesign 

vid Konstfack i Stockholm, vid Essens universitet och vid ENSCI – Les Ateliers i Paris. Sedan  

1990 driver han designstudion LundbergDesign i Stockholm. LundbergDesign har erhållit flera  

internationella designutmärkelser såsom Red Dot Design och IF awards. Olle Ljungberg har  

tidigare designat Savo Soul för Savo. 
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