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lean back and enjoy the difference 

Neem plaats in de Savo S3. Stel de juiste zithoogte in en leun achterover. U bemerkt meteen het verschil. 
De rugleuning volgt de bewegingen van uw rug. Uw wervelkolom wordt over de gehele lengte ondersteund 
ongeacht uw zitpositie. De zinsnede ‘volgt de bewegingen van het lichaam’ krijgt hier een extra dimensie: het 
gaat hier niet alleen om de algemene verhouding tussen boven- en onderlichaam maar – meer specifiek – 
ook om de verhouding tussen onder- en bovenrug. 

Men kan concluderen dat de S3 zijn tijd ver vooruit is. 
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U verandert vaker van houding dan u denkt, zelfs wanneer u aan uw bureau zit. De Savo S3 is – vanzelfspre-
kend – uitgerust met het ergonomische Savo Floating Tilt® zitconcept, waarbij zitting en rugleuning onafhan-
kelijk van elkaar bewegen. Maar dat is niet alles. De stoel is ook voorzien van een voorgevormde rugleuning 
die u zelfs volledig blijft ondersteunen wanneer u achterover leunt. Dit is een gepatenteerde oplossing. 
Ter vervolmaking is een hoofdsteun – optioneel – leverbaar welke de bewegingen van de stoel volgt. 

Het resultaat is de Savo S3, een bureaustoel die u laat zitten zoals u wenst te zitten. 

ervaar het verschil in uw hele lichaam 

Savo Floating Tilt®

Savo Floating Tilt® betekent dat zitting en 

rugleuning onafhankelijk van elkaar bewegen. 

U kunt achterover leunen en – zonder extra 

druk op de achterzijde van uw bovenbenen – 

uw voeten op de vloer laten staan. 

Savo Floating Tilt® brengt u het dichtstbij 

een natuurlijke zitpositie.

De voorgevormde gelamelleerde rugleuning is op twee punten bevestigd, onder én boven. Hierdoor bewegen 
het onder- en bovengedeelte van de rugleuning in een natuurlijke verhouding tot elkaar. 

Dit gecombineerd met Savo Floating Tilt® maakt dat de Savo S3 alle natuurlijke bewegingen van de 
rug volgt. 

gepatenteerde rugleuning 
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Hoofdsteun 
Eenvoudig in hoogte verstelbaar, 

naar voren en achteren te verstellen. 

Rugleuning 
Gepatenteerde rugleuningfunctie. 

Armleuning 
Hoogteverstelbaar, naar voren 

en achteren te verstellen. 

Tegendrukinstelling 
Eenvoudig instelbaar.

eenvoudig instelbaar, één van de vele verschillen

Zithoogte instelling 
Via bediening van de gaslift.

De ervaring leert dat veel mensen de mogelijkheden om hun bureaustoel in te stellen eenvoudigweg niet 
gebruiken. Het gevaar is dat een technisch vooruitstrevende bureaustoel hierdoor gedegradeerd wordt tot 
een ‘gewone’ bureaustoel. Het hoeft geen betoog dat de S3 exceptioneel eenvoudig en logisch te bedienen 
is om dit gevaar zoveel mogelijk af te wenden. 

Hoek rugleuning 
In meerdere posities te 

fixeren. 

Zitdiepte 
Gepatenteerd, eenvoudig 

instelbaar. 



Savo S3 Savo S38 9

vormgeving maakt een verschil 
Design Johan Verde 
Johan is niet alleen één van de meest bekende en onderscheiden industrieel ontwer-

pers van Noorwegen maar hij wordt door de internationale vakpers tevens gezien als 

één van de leidende designers in Europa. Johan heeft een breed werkterrein: van 

serviesgoed tot chocolade en van sieraden tot de Savo S3. 

… of zwart kunststof. Stoffen in vele kwaliteiten en kleuren leverbaar. 

Savo S3 is leverbaar met of zonder armleuningen en/of hoofdsteun. Het voetkruis is van gepolijst aluminium …

De Savo S3 bureaustoel is innovatief en futuristisch vormgegeven. Rechte lijnen worden gecombineerd met 
afgeronde hoeken waardoor een spannende contrastwerking ontstaat. De Savo S3 verrast niet alleen door 
het design maar ook door het zitcomfort. 
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We focussen op verschillende gebieden bij de ontwikkeling van een bureaustoel. Leidend hierbij is de totale 
zitervaring: het genot om comfortabel te kunnen zitten – gedurende langere tijd – zonder een vermoeide rug, 
pijnlijke schouders of nek. Het resultaat is een brede collectie kwaliteitsstoelen, van eenvoudig en robuust tot 
vooruitstrevend en elegant. 

Een totaal nieuwe ervaring qua vormgeving en zitcomfort. Dat was de doelstelling die werd geformuleerd 
bij de ontwikkeling van de Savo S3. Het unieke Savo Floating Tilt® zitconcept bestond reeds dus werd de 
focus verlegd naar de rugleuning. 

een filosofie die een verschil maakt 

Savo S3
• is 95 % recyclebaar

• is voor 60 % vervaardigd uit gerecycled materiaal 

• bestaat uit slechts vijf verschillende materiaalsoorten 

Savo S3 is zijn tijd zelfs op milieutechnisch gebied 

ver vooruit. 

Savo S3 en het milieu 
Onze productie is ISO 14001 gecertificeerd. De Savo S3 bureaustoel voldoet aan de eisen van de 
ISO 14025-EPD normering. Wij leveren bureaustoelen met een lange technische en functionele levensduur. 
Daarbij voldoen wij aan de hoogste eisen op milieutechnisch gebied. 

Het resultaat is een aluminium frame waarin hexagon-technologie wordt toegepast. Deze is gebaseerd op het 
gebruik van een repeterende zeshoek – nu eens geen organische vormen maar strakke lijnen – welke zorgt 
voor een ijzersterke en tegelijkertijd flexibele honingraatconstructie in de rugleuning. De gehele constructie 
van de rugleuning alsmede de wijze waarop de rugleuning aan de stoel is bevestigd zorgt voor een compleet 
nieuw bewegingsconcept. De onderrug wordt hier juist ondersteund wanneer men achterover leunt.
 Vanzelfsprekend werden architecten en gebruikers betrokken in het ontwikkelingsproces. Hun input leverde 
een belangrijke bijdrage in het design en gebruikersgemak van de Savo S3.
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl


