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Savo Soul erbjuder bekvämt och flexibelt sittande hela dagen

God ergonomi är en förutsättning för att sitta bra. Savos storsäljare Savo Soul är en ergonomisk 

och flexibel kontorsstol som omedelbart anpassar sig efter kroppen och ger stöd i alla lägen.  

I en Savo Soul är kropp och stol i perfekt harmoni, så att användaren sitter bekvämt  

och varierat hela arbetsdagen. 

Savo erbjuder de mest innovativa stolarna på marknaden med intuitiv design och hög  

ergonomi. Savo Soul har utvecklats för att vara ergonomisk utan att bli komplex och anpassar  

sig omedelbart efter användaren. Stolen erbjuder en individuell sittupplevelse och ger maximal  

komfort. Den stilrena och intuitiva kontorsstolen är designad av Olle Lundberg. Med logiska och 

lättillgängliga inställningar är Savo Soul enkel att förstå och passar många olika behov och miljöer. 

Stolen har enkel justering av sitthöjd, rygghöjd och sittdjup och kan även finjusteras för en riktigt 

bra sittupplevelse under långa arbetsdagar. 

Ryggfunktionen Flexi Back följer kroppens rörelser automatiskt, även i sidled, och håller ryggen i en 

upprätt position. Funktionen möjliggör för flexibelt sittande och ger inte bara stöd i alla lägen utan 

stimulerar också aktivitet. Savo Soul har också en synkronmekanism som gör att ryggstöd och sits 

rör sig synkroniserat, vilket ger en extra smidig känsla. Ryggmotståndet ställs in automatiskt och 

ryggvinkeln kan låsas i fyra vinklar.

Savo Soul finns som arbetsstol, mötesstol och hög stol i svart och vit variant, men kan även fås i 

andra färger. Fotkryss kan fås i svart plast, blankpolerad, svartlackad, vitlackad eller grålackad  

aluminium. Rygg finns i mesh eller klädd i tyg eller läder. Ryggen finns också i tre olika höjder.  

Den höga stolen har fotring som tillval samt reducerad ryggvinkel. Mötesstolen har tygklädda 

armstöd eller armstöd i metall som adderar en mer elegant stil. Savo Soul passar på alla typer av 

kontor som klassisk kontorsstol, men även i konferens- eller mötesrum samt på aktivitetsbaserade  

arbetsplatser med gemensamma ytor.

Savo Soul är en hållbar stol som kan uppdateras med tiden. Den cirkulära designen gör att delar  

kan bytas ut, repareras och återvinnas. Vid byte av tyg byts hela sitsen och ryggen. Savo Soul 

innehåller 56 procent återvunnet material och 97 procent av materialet, för stolar med meshrygg, 

kan återvinnas till nya material. Savo Soul finns i flera Möbelfaktamärkta varianter och mesh- 

tygerna är OEKO-TEX®-certifierade. Som en del i ett ständigt pågående hållbarhetsarbete har 

Savo uppdaterat Savo Soul i svart utförande och bytt från jungfruplast till återvunnen plast,  

vilket innebar en minskning av stolens koldioxidutsläpp med 43 procent. Eftersom Savo Soul är  

en storsäljare ger detta en betydande positiv miljöeffekt som sparar 660 ton koldioxid varje år,  

vilket motsvarar att köra 100 varv runt jorden i en dieselbil.
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I korthet

 – Designad av Olle Lundberg

 – Ergonomisk utan att bli komplex

 – Flexibel och intuitiv

 – Anpassar sig omedelbart efter kroppen 

 – Erbjuder stöd i alla lägen

 – Flexi Back följer kroppens rörelser

 – Savo Soul recycled med återvunnen plast

 – Cirkulär design med utbytbara delar

 – Certifierad med Möbelfakta

 – Mesh-tyger är OEKO-TEX®-certifierade

 – 10 års garanti

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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