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BESKRIVELSE

Ideen bag Next er at skabe et let og komfortabelt kombineret sofa-/bænkesystem, der med
relativt få elementer kan tilbyde et utal af varierede opstillinger til såvel åbne fællesarealer som
lukkede møde- og fordybelsesområder. Next sikrer dermed adskillige anvendelsesmuligheder
og skaber rammerne for positive og inspirerende læringsmiljøer.
Udgangspunktet er et højt kvalitetsniveau, ergonomi og fleksibilitet.
Next leveres som standard med Cura-stof. Cura er fremstillet af 98% genanvendt polyester og
er 100% recirkulerbar.

VARIANTER

Next 2. personers sofa
Next 3 personers sofa
Next indvendig 90 graders sofa
Next udvendig 90 graders sofa
Next skærm til 2 personers sofa
Next skærm til 3 personers sofa
Next skærm til indvendig 90 graders sofa
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NEXT 2 PERSONERS SOFA

Længde		
130 cm
Dybde			77 cm
Højde			83 cm
Sædehøjde		
48 cm

NEXT 3 PERSONERS SOFA

Længde		
180 cm
Dybde			77 cm
Højde			83 cm
Sædehøjde		
48 cm

NEXT INDVENDIG 90 GRADERS SOFA
Ø			280 cm
Højde			83 cm
Sædehøjde		
48

NEXT UDVENDIG 90 GRADERS SOFA
Ø			220 cm
Højde			83 cm
Sædehøjde		
48 cm
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NEXT SKÆRM TIL 2 PERSONERS SOFA
Kan monteres i højde 125 cm/151 cm

NEXT SKÆRM TIL 3 PERSONERS SOFA
Kan monteres i højde 125 cm/151 cm

NEXT SKÆRM TIL INDVENDIG
90 GRADERS SOFA

Kan monteres i højde 125 cm/151 cm
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STEL

Sort pulverlakeret stål

POLSTRING

Leveres som standard med bæredygtigt
Cura-stof.
Andre stoftyper på forespørgsel.

SKÆRMVÆG

Bemærk at skærmvæggen kan placeres i
2 højder (125 cm/151 cm)
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MILJØ

Polstringen på Next sofa-/bænkesystem produceres som standard med Cura-stof. Cura er
fremstillet af 98% genanvendt polyester fra brugte plastflasker og er 100% recirkulerbar.
Hos Savir Design er det vigtigt, at vores leverandører, på samme måde som Savir Design,
efterlever de miljømæssige love, både når det gælder produktion og affaldshåndtering.
Vi bestræber os på at minimere belastningen af miljøet både internt og eksternt.
Derfor vælger vi udelukkende leverandører, der er miljøcertificerede ISO 14001.
Vi garanterer en lang levetid for hvert produkt. Men vores miljøindsats rækker udover
produktionen, det er nemlig også vigtigt for os, at vores produkter kan bortskaffes med så lidt
aftryk som muligt, og vores møbler kan derfor, efter afslutningen af sin livscyklus, let
demonteres og kildesorteres. Vores målsætning er så godt som 100% cirkulær produktion.

GARANTI

Savir Design yder 2 års garanti på Next.
Garantien dækker brud på stel og skader opstået på grund af mangelfuld håndværksmæssig
udførelse ved normal anvendelse. Slid eller skader på betræk, overflader og lignende er ikke
omfattet af denne garanti.
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