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GATE 11

PRODUKTBESKRIVELSE

DESIGN OG PRODUKTION
Savir Design A/S

BESKRIVELSE

Gate 11 konferencestol er en elegant og minimalistisk konferencestol med freefloat.
Gate 11 sætter nye standarder for design, funktion. Stolen har indbygget vippefunktion, der
giver utrolig god siddekomfort. Stolen fås med og uden armlæn.
Den er det perfekte valg til konference, auditorier og møderum.

VARIANTER

Model Gate 1101: 4-grenet stel med glidere
Model Gate 1102: 4-grenet stel med hjul
Model Gate 1103: 5-grenet stel med hjul og gashøjdejustering
Model Gate 1104 Lounge: 4-grenet stel med glidere
Model Gate 1141: 4-grenet stel med glidere
Model Gate 1142: 4-grenet stel med hjul
Model Gate 1143: 5-grenet stel med gashøjdejustering
Model Gate 1144 Lounge: 4-grenet stel med glidere
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MODEL 1101

Højde			85 cm
Bredde			50 cm
Sæde højde		
46 cm
Sæde bredde		
45 cm
Sæde dybde		
45 cm

MODEL 1102

Højde			87 cm
Bredde			51 cm
Sæde højde		
46 cm
Sæde bredde		
45 cm
Sæde dybde		
45 cm

MODEL 1103

Højde			81-94 cm
Bredde			62 cm
Sæde højde		
42-55 cm
Sæde bredde		
45 cm
Sæde dybde		
45 cm

MODEL 1104 LOUNGE

Højde			82 cm
Bredde			54 cm
Sæde højde		
43 cm
Sæde bredde		
54 cm
Sæde dybde		
45 cm
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MODEL 1141

Højde			92 cm
Bredde			64 cm
Sæde højde		
46 cm
Mulighed for 2-delt polstring

MODEL 1142

Højde			90 cm
Bredde			64 cm
Sæde højde		
46 cm
Mulighed for 2-delt polstring

MODEL 1143

Højde			87-100 cm
Bredde			64 cm
Sæde højde		
43-56 cm
Mulighed for 2-delt polstring

MODEL 1144 LOUNGE

Højde			85 cm
Bredde			64 cm
Sæde højde		
41 cm
Mulighed for 2-delt polstring
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LEVERES STANDARD

I sort strukturlak
Med freefloat vip med drejefunktion

TILVALG

Armlæn i sort strukturlak
Poleret aluminiumsstel
Kanalsyninger/keder
Høj ryg + 13 cm (model 1101, 1102, 1103)

MATERIALE

Polstrede skaller:
Birkfiner af FSC-certificeret træ
Understel:
Aluminium støbt/pulverlakeret
Armlæn:
Stål pulverlakeret

5

GATE 11

PRODUKTBESKRIVELSE

MILJØ

Hos Savir Design fokuserer vi på bæredygtighed. De materialer, vi anvender til vores
produkter, er nøje udvalgt med omtanke for miljøet, og vores sortiment af møbler, der er
produceret af genbrugsmaterialer, er i hastig vækst.
Al stål i produktionen er RoHS-direktiv nr. 2011/65/EC og REACH-direktiv nr. 2002/95/EC, og
aluminiumsstel er af op til 100% genanvendt aluminium. Vi anvender miljøkrombelægninger,
overholder standarderne for lakbelægning (DS/EN ISO 1456) og eliminerer enhver risiko for
nikkelallergi.
I stoleproduktionen anvender vi udelukkende 100% FSC-mærket træ, der bl.a. giver garanti
for, at der ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere. De anvendte
plastmaterialer produceres i overensstemmelse med grænserne i PAK (polycykliske
aromatiske kulbrinter) - et udvalg produceres helt eller delvist af recirkuleret
polypropylengranulat.
Vi tilbyder endvidere flere bæredygtige stoftyper - eksempelvis fremstilles Cura stof fra
Gabriel® af 98% genanvendt polyester, der er produceret af plastgranulat fra plastflasker.
Derudover garanterer vi en lang levetid for hvert enkelt 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.
Gate 11 serien er fremstillet af genbrugsmaterialer, og alle kombonenter kan genanvendes:
- 100% genanvendt aluminium
- FSC-mærket træ
- 95% genanvendt stål
- 98% genanvendt polyester ved valg af Cura stof fra Gabriel

GARANTI

Savir Design yder 2 års garanti på Gate 11.
Garantien dækker brud på stel og skader opstået på grund af mangelfuld håndværksmæssig
udførelse ved normal anvendelse. Slid eller skader på betræk, hjul, overflader og lignende er
ikke omfattet af denne garanti.

TEST

(Den fulde test kan downloades på www.savirdesign.dk)
Gate 11 er testet for holdbarhed på Dansk Teknologisk Institut.
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