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Savo Joi ger en mer aktiv arbetsvardag

Den stillasittande livsstilen är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan.  

Men det finns enkla sätt att få in mer rörelse i arbetsvardagen. Savo Joi är en pall och  

arbetsstol i ett som bidrar till ett mer aktivt sittande.

Idén med Savo Joi var att skapa en ergonomisk pall med intuitiv design som låter dig sitta på ett 

mer aktivt sätt. Genom att variera och balansera sittandet under arbetsdagen går det att för-

bättra sin hållning, skärpa koncentrationen och hålla sig piggare. Känslan när man sitter på pallen 

påminner om att sitta balanserandes på en pilatesboll. Basen ger stabilitet samtidigt som stativet 

aktiverar och stärker bål- och ryggmuskulaturen och förbättrar hållningen. Man sitter i en korrekt 

och dynamisk ställning och kan luta upp till 17 grader i alla riktningar vilket håller i gång kroppen. 

Detta gör att ryggen hålls upprätt samtidigt som musklerna och blodcirkulationen stimuleras vilket 

ger nytt syre. Rörelserna för att hitta balansen kommer helt naturligt sittandes på Savo Joi. Genom 

att balansera fötterna på den nedre delen av pallen använder du din balans på nästan samma 

sätt som vid cykling.

Savo Joi finns i utförande med fotplatta och joystick-funktion med reglerbar sitthöjd. Även  

varianten med fotkryss kan höjdjusteras. Pallen kan användas som en vanlig arbetsstol eller som 

ett komplement till att stå upp och arbeta. De många designvalen gör att Savo Joi passar in på  

aktivitetsbaserade arbetsplatser, i mötesrum, reception och även på hemmakontoret. Eftersom 

inga inställningar behövs är Joi en flexibel stol som passar många.  Skapa ett färgstarkt eller  

sobert uttryck genom att botanisera bland vårt utbud av färger och material till sitsen. Savo Joi  

är Möbelfaktamärkt och har en cirkulär layer by layer-design som gör att delarna kan bytas ut och 

repareras. Hela sitsen med skum kan bytas ut och även tyget kan bytas av tapetserare. Hela 92 

procent av materialet är återvinningsbart och förnybart.

I korthet

 – Stödjer aktivt sittande och stimulerar rörelse

 – Stärker core-muskler i rygg och mage

 – Kan fås med hjul eller fotplatta  
 med joystickfunktion

 – Passar både arbetsplats och hemmakontor 

 – Möbelfaktamärkt

 – Stor variation på sitthöjd

 – Passar alla sorters möten

 – Kan användas som arbetspall och mötespall

 – Hållbar layer by layer-design med  
 utbytbara delar

 – 5 års garanti
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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.
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