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Mötesstolen Savo Invite bjuder in till en intuitiv sittupplevelse 

Savo Invite är en intuitiv mötesstol som passar alla. Stolen följer kroppens rörelser och ger  

stöd och avlastning i alla lägen, så att användaren sitter bekvämt direkt.

Savo Invite har utvecklats för att vara ergonomisk för rygg, axlar och nacke. Den intuitiva mötes- 

stolen följer kroppens naturliga rörelser och ger optimalt stöd i varje position utan justeringar.  

Det gör att användaren sitter bekvämt från första stund och det är dessutom smidigt att ändra 

sittställning. Med endast ett reglage för höjdjustering är stolen både användarvänlig och följsam.

Den unika tiltfunktionen Dynamic Lean® möjliggör en sömlös lutning av stolens ryggstöd utan att 

kräva några inställningar. Funktionen ger intuitivt stöd i korsryggen, även när användaren lutar sig 

tillbaka, vilket också uppmuntrar till rörelse och variation av arbetsställningen.

Med sin stilrena och nätta design andas Savo Invite kvalitet. Den finns som mötesstol och hög stol, 

och båda varianter erbjuder många designmöjligheter. Savo Invite kan fås i svart, vitt eller blankt  

utförande samt med eller utan armstöd. Ryggen är i mesh som standard men den kan även kläs i 

tyg eller läder. Sitsen kan fås i valfritt tyg eller läder. Stolen är försedd med fotkryss som kommer  

med hjul eller glidfötter. Den höga stolen har även fotring eller triangelformat fotstöd som tillval. 

Savo Invite passar alla sorters möten i många miljöer, som aktivitetsbaserade arbetsplatser, kontor 

och hemmakontor.

Savo Invite är en hållbar stol med en cirkulär layer by layer-design som gör att komponenterna kan 

separeras, bytas ut och repareras vid behov. Även klädda delar kan bytas ut för att ändra tyg och 

utseende. Savo Invite består av 38 procent återvunnet material och 93 procent återvinningsbart 

och förnybart material. Stolen är även Möbelfaktamärkt, vilket innebär att den uppfyller krav för 

kvalitet, hållbarhet och socialt ansvar. 

I korthet

 – Stilren och nätt design

 – Finns som mötesstol och hög stol

 – Enkel och användarvänlig

 – Följer kroppens rörelser 

 – Ger stöd och avlastning

 – Unik tiltfunktion Dynamic Lean®

 – Passar alla sorters möten

 – Många designmöjligheter

 – Hållbar design med utbytbara delar

 – Certifierad med Möbelfakta

 – 10 års garanti



PRESSMEDDELANDE

2/2

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.
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