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DET ENKLA ÄR DET SVÅRA
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DET ENKLA ÄR DET SKÖNA
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DET ENKLA ÄR DET RÄTTA
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När vi utvecklade Savo Soul hade vi framtidens sittande i fokus. Utmaningen 

var att ta fram en kontorsstol med maximal komfort som passar som personlig 

stol, såväl som på en aktivitetsbaserad arbetsplats, men framför allt – passar  

människan som skall sitta i den. 

Savo Souls styrka ligger med andra ord i enkelheten. De viktigaste inställnings- 

behoven är höjd och stöd, som snabbt kan anpassas efter en eller flera 

användare. De logiskt placerade reglagen på Savo Soul, för sitthöjd,  

sittdjup och rygghöjd, nås enkelt när du sitter. 

Du är gjord för att vara i rörelse. Också ryggen på en Savo Soul följer  

dina rörelser, även i sidled; flexirygg kallar vi det. Automatisk inställning  

av ryggmotståndet gör att du tryggt kan luta dig bakåt med ett bekvämt  

stöd. Känns det bra så är det bra för dig.

Vi har förmånen att dagligen leverera Savo Soul till nöjda användare på både 

aktivitetsbaserade och personliga arbetsplatser. 

Det enkla är det rätta. Välkommen att upptäcka möjligheterna med Savo Soul.

DET SKA VARA LÄTT 
ATT SITTA RÄTT
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SJÄLEN FINNS I DETALJERNA
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En kontorsstol för framtiden ska funka lite som en smartphone. Den ska  

vara självinstruerande, enkel att använda och passa alla. Och den ska ha 

känsla. Det var vårt utgångsläge med Savo Soul. Enkelhet har varit ledordet 

hela vägen samtidigt som ergonomi och kvalitet har haft högsta prioritet  

och vi fick inte tappa Savos själ. En riktig utmaning som jag med  

stolthet ser resultatet av idag!

Olle Lundberg, designern bakom Savo Soul

Olle Lundberg startade sin karriär som designer i slutet på 1980-talet. Han studerade industridesign vid 
Konstfack i Stockholm, Universitetet i Essen samt vid Lénsci - Les Ateliers i Paris. Sedan 1990 har han 
drivit eget designkontor, LundbergDesign. Han arbetar mångfacetterat och brett med designprojekt  
för både nationella och internationella uppdragsgivare. LundbergDesign har genom åren tagit emot flera  
internationella designutmärkelser såsom RedDot och IF awards.
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EN STOL FÖR ALLAS BEHOV

En meshrygg, tre olika  
höjder på klädd rygg.

Reglerbart nackstöd  
i höjd och djup*. 

*Nackstöd är tillval, kan efterbeställas.       **Armstöd är tillval, kan efterbeställas.       *** I övrigt samma utföranden och tillval som Savo Soul.

Låsningsbar ryggvinkel  
i flera positioner. Stegvis  
reglering av rygghöjd.

Armstöd i tre olika utföranden:  
2D, 3D och 4D**.

Gungmotståndet  
regleras automatiskt och 
kan enkelt finjusteras.

Flexirygg, följer automatiskt 
ryggens rörelser.

Tre alternativa sitsar.

Finjustering av ryggmotstånd 
samt steglös reglering av sitthöjd.

Stegvis reglering av sittdjupet.

Möjlighet att tippa  
sitsen sju grader.

Fyra olika hjul beroende  
på underlag.

Svart, blank eller grå version 
(fotkryss, gaslift, ryggbricka). 

Låg rygg (40) Medium rygg (50) Hög rygg (60) Meshrygg

Savo Soul White*** 

– Universalhjul
– 3D-armstöd

Savo Soul High
Liten sits, hög pelare, 
fotring, låg rygg (40) 
eller meshrygg.

Den meshklädda ryggen har kommit  

att bli Savos signum. Välj mellan 3 olika 

meshvarianter och mängder av färger för  

att skapa en personlig arbetsplats i din smak.

String – transparent, nästan osynlig,  

  men med stor styrka. 

Vivid – stadig och elegant, semi-transparent  

  för ett heltäckande intryck.

Runner – semi-transparent och mjuk, med en  

  tilltalande 3D-struktur som fångar ögat. 

VÅR KUNSKAP OM MESH 
SITTER I RYGGRADEN

String 60119

Vivid 1001

Runner 60061
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Var du än finner din inspiration och vilka andra möbler 

Savo Soul än ska umgås med, så har vi tyget du söker. 

HAR DU KÄNSLAN
SÅ HAR VI TYGET OCH FÄRGEN

Av trycktekniska skäl kan färgerna i broschyren skilja  
sig något från de verkliga. Behöver du äkta färgprover,  
kontakta närmaste återförsäljare.

 
Savo Soul finns i  

pCon.planner och på
bimobject.com

Select 66005
Gabriel A/S

Steelcut Trio 733
Kvadrat

Runner 60061
Gabriel A/S

Luna2 4411
Gabriel A/S

Steelcut Trio 144
Kvadrat

Vivid 1001
Gabriel A/S

Rami 4462
Svensson

Harper 3034
Svensson

Luna2 4006
Gabriel A/S 

Breeze Fusion 4301
Gabriel A/S

Vivid 1501
Gabriel A/S

Harper 6452
Svensson

Runner 60999
Gabriel A/S

Easy 6810
Svensson 
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För Savo är respekten för miljön en central del i vårt synsätt. Vi utvecklar produkter som ska 

hålla länge och vi gör det med material och produktionsmetoder som i största möjliga grad 

är hållbara. För oss är det självklart att agera så hållbart som möjligt i alla delar av stolens 

livscykel. Lika självklart är det att alltid sträva efter förbättringar i materialval och minimera 

materialåtgång. På så vis minskar vi såväl resursanvändningen som transport- och 

lagringsbehoven, vilket i sin tur genererar mindre utsläpp.  

AGENDA 2030 – Savo bidrar till Agenda 2030 för klimat och rättvisa. Se hela vår 

hållbarhetsrapport på savo.com/downloads.

GARANTI – En stol med lång livslängd är bra för miljön. Savo lämnar hela 10 års  

garanti mot fabrikationsfel. 

LÅNG LIVSLÄNGD – De flesta delar på stolen kan väljas till i efterhand eller bytas ut vid behov, för 

att exempelvis anpassa den till en ny användare. Alla klädda delar kan kläs om i nytt tyg.

ÅTERVINNING – 93 procent av aluminiumet i en Savostol är återvunnet. De flesta delarna av stolen 

kan återvinnas; plaster och metaller materialåtervinns, textilier och stoppning energiåtervinns.

CERTIFIERING – Savos ägarbolag är certifierat enligt ISO 14001:2015. Savo Soul med  

klädd rygg är märkt med Möbelfakta.

HÅLLBARHET  
PÅ SÅ MÅNGA SÄTT
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