
Arbetsstolar för det 
aktiva kontoret. 



Stolar baserade  
på individuella,  
verkliga behov. 
Arbetet har blivit en funktion, inte en fysisk plats. Allt 
fler kontorsmiljöer är uppbyggda efter principen att 
människor ska kunna arbeta optimalt oavsett var de 
befinner sig. Dagens krav på arbetsstolar skiljer sig 
mycket åt beroende på vilket arbetssätt och vilka 
uppgifter som finns i kontorsmiljön. Många sitter hela 
dagar på sin plats, medan andra är uppe och springer 
mest hela tiden. När vi designar arbetsstolar har vi  
just dessa ytterligheter för ögonen.  

Samtidigt som vi ser till individens behov är det vårt 
jobb att även se det stora sammanhanget – hur både 
företaget och de som jobbar där hänger ihop. Det är 
så vi jobbar med vår expertis och förvaltar det som 
EFG är uppbyggt av. Det är så vi jobbar för att hålla 
ert företag i arbete. 

Vi fokuserar på:

•   Utmärkt ergonomi

•   Användarvänlighet 

•    Testade och godkända ur säkerhets-  
och kvalitetsperspektiv

•   Flexibilitet och möjlighet till tillval

•   Utmärkt form och funktion

•   Minimal miljöpåverkan



Justerbar rygghöjd  
(tygrygg)

Ryggen kan låsas  
i upprätt läge

Svart eller blankt fotkryss

Svart eller blankt fotkryss

Ställbar sitthöjd

Automatisk justering  
av gungmotståndet

Individuell justering av 
gungmotståndet

Justerbar rygghöjd 

Steglös sittdjupsjustering

Gungan kan låsas i fyra lägen

Sitsen kan vinklas framåt

Ställbar sitthöjd

Tygrygg 41 cm, finns med två typer 
av baksida, plast och klädd. 

Tygrygg 50 cm, finns med två typer 
av baksida, plast och klädd.  

Meshrygg 55 cm. 

EFG ONE inc. Med automatisk anpassning av 
gungmotståndet i ryggen utifrån användarens behov. 
Rygg och sits rör sig i förhållandet 4:1 till varandra. 
Ryggen kan låsas i upprätt läge och regleras i höjd. 

EFG ONE sync. Med möjlighet till fler personliga 
inställningar och individuell anpassning av gung- 
motståndet i ryggen. Rygg och sits rör sig synkront  
förhållandet 2,7:1 till varandra. Stolen har steglös 
sittdjupsjustering. Gungan kan låsas i fyra olika lägen 
och ryggen justeras i höjd. Sitsen kan vinklas framåt. 

Tygrygg 41 cm, finns med två typer 
av baksida, plast och klädd.

Tygrygg 50 cm, finns med två typer 
av baksida, plast och klädd.  

Meshrygg 53 cm. 

Fasta, ställbara eller  
multifunktionella armstödFasta, ställbara eller  

multifunktionella armstöd

EFG ONE är en familj arbetsstolar designade utifrån ledorden enkelhet  
och flexibilitet. De är lätta att använda, lätta att tycka om och flexibla nog  
att passa alla. Med ett stilrent formspråk och en passform som tillgodoser  
många behov är EFG ONE den perfekta lösningen för det moderna kontoret.  
Välj mellan EFG ONE inc med minimalt antal inställningar och EFG ONE sync  
med möjlighet till flera inställningar, baserat på dina behov.

EFG ONE – Vår enklaste idé hittills.
Vår mest flexibla stol någonsin.

Tillval
•  Fasta, ställbara eller multifunktionella armstöd

• Nackstöd

• Svankstöd (meshrygg)

• Pelare för högre sitthöjd och fotring

Tillval
•  Fasta, ställbara eller multifunktionella armstöd

• Nackstöd

• Pelare för högre sitthöjd och fotring



Manuell eller  
synkron mekanism

Svart eller  
blankt fotkryss

Fasta eller  
ställbara armstöd 

Normal rygg, hög rygg 
eller meshrygg

Justerbar rygghöjd 
(tygrygg)

Lutningsbar sits på 
utvalda modeller 

3 olika sitsmekanismer
• Manuell inställning

•  Manuell inställning med sitslutning

•  Synkron – rygg och sits rör sig synkront
i förhållande 2:1 till varandra

3 olika ryggar
•  Normal rygg, tygklädd,

baksida av plast

•  Hög rygg, tygklädd,
baksida av plast

• Meshrygg

Tillval
• Fasta eller ställbara armstöd

• Pelare för högre sitthöjd
och fotring

• Pneumatiskt svankstöd
till tygrygg

Normal rygg.Meshrygg.Högre sitthöjd och fotring.

EFG Teamspirit  
EFG Teamspirit är en familj prisvärda stolar med mycket funktionalitet 
för pengarna. Alla tre modeller är i samma enhetliga design med olika 
mekanismer och ryggar.

Ställbara eller  
multifunktionella 
armstöd

Hög rygg med  
baksida av svart  
plast eller helklädd

Synkron eller free-float

 Helklädd rygg. Rygg med baksida av plast.

Fast eller skjutbar sits

Justerbar rygghöjd

2 olika sitsmekanismer 
•  Synkron – rygg och sits rör sig synkront

i förhållande 2:1 till varandra

•   Free-float – sits och rygg rör sig oberoende
av varandra och följer kroppens rörelser

Tillval
• Ställbara eller multifunktionella armstöd

• Nackstöd, med eller utan klädhängare

• Pneumatiskt svankstöd

EFG Splice 
EFG Splice är den kompletta arbetsstolen. Dess spännande design kompletteras  
med exceptionell funktionalitet och bästa tänkbara ergonomi. Det finns även möjlighet 
att få stolen med free float-funktion där den följer kroppens rörelser så du får energi  
att orka med en hel dag vid skrivbordet.

Svart eller 
blankt fotkryss



Ställbara eller  
multifunktionella 
armstöd

3 olika ryggar

Skjutbar sits 

Svart eller 
blankt fotkryss

2 olika sitsmekanismer
• Manuell inställning och sitslutning

• Manuell inställning och gunga
 

3 olika ryggar
• Normal rygg

• Hög rygg avsmalnande

• Hög rygg rund

Tillval
•  Ställbara eller multifunktionella

armstöd

• Nackstöd

• Pneumatiskt svankstöd

Normal rygg rund. Hög rygg avsmalnande.

EFG Allegro 
EFG Allegro är en flexibel stol som finns i flera varianter inom samma familj. Stolen har 
en bred och rymlig sits med smal rygg som tillval för dig som vill ha större rörlighet. 
Alla modeller har manuell inställning och varje stol har gott om möjligheter för 
personliga inställningar.

Justerbar rygghöjd

2 olika varianter
• Med rygg

• Utan rygg

Justerbar rygghöjd

Ställbar ryggvinkel

Reglerbar sitthöjd

Svart eller  
blankt fotkryss

Utan rygg.

EFG Saddle Seat 
EFG Saddle Seat är en enkel arbetsstol för dig som vill variera ett ståbord 
med ett högre, mer upprätt och aktivt sittande. Den sadelformade sitsen  
finns med eller utan ryggstöd, i svart tyg eller svart skinn.



 www.efg.se

EFG är en ledande europeisk leverantör 
av inredningslösningar för kontor och  
offentliga miljöer. Vi arbetar efter den 
enkla principen att alla kunder är unika 
och att varje uppdrag har individuella 
förutsättningar, krav och behov. Och vi  
tar oss an vart och ett, stort som smått, 
med samma nyfikenhet och engagemang. 
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