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Flexibelt och elegant

Mingle är ett modulbaserat soffsystem som gör det enkelt att skapa
bekvämt sittande, även på liten yta. Den stilrena soffan finns i en mängd
olika utföranden och kan byggas för att passa in i vilken miljö som helst. De
många varianterna av moduler gör det möjligt att skapa såväl runda som
raka kombinationer i olika storlekar och höjder. Modulerna kan varieras i all
oändlighet och byggas ihop till öppna eller stängda utrymmen. Kombinera
bänk, fåtölj, soffa, bord och hörn och skapa en sittmöbel efter behov. Ställ
en tvåsitssoffa i entrén, bygg avskärmade sittplatser med hög rygg eller
låt Mingle slingra sig fram genom kontorslandskapet.
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Oändliga möjligheter
för alla miljöer

Med Mingle behöver du inte välja mellan små och stora soffor. Det
modulära soffsystemet kan enkelt anpassas till olika miljöer och gör sig
utmärkt på såväl arbetsplatser som i offentliga miljöer. Mjuka sittplatser
skapar välbefinnande och inbjudande arbetsytor som inspirerar. Förutom
den ombonade känslan bidrar dessutom klädda soffor och andra klädda
möbler till bättre akustik. Med kombinationer som passar lika bra i öppna
utrymmen som i små rum är Mingle ett utmärkt val till kontor, hotell,
lounge, reception, restaurang, skola eller vårdmiljö. Helt
enkelt – utrymmen för alla typer av mingel!
Mingle finns i varianterna Mingle Lounge och Mingle High. Mingle Lounge
är en generös modell med större sitsbredd och djup och Mingle High
kommer med höga ben. Mingle erbjuder också olika val av rygghöjd,
armstöd och typ av ben i metall eller trä. Alla moduler kan kläs i en eller två
färger i tyg eller läder. Mingle Lounge och Mingle High finns som fristående,
och för Mingle Lounge finns alla delar även som kopplingsbara, vilket gör
det möjligt att bygga helt fritt och skapa önskade sittkombinationer.
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”Den modulära sittmöbeln är både bekväm, funktionell och estetiskt tilltalande.”
– Berg & Hindenes
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Hur kompakt kan en soffa bli,
med bevarad bekvämlighet och funktion?
Berg & Hindenes, formgivarna bakom Mingle

”Med Mingle ville vi skapa en sittmöbel som tog upp så lite plats som
möjligt, men fortfarande var bekväm. Resultatet blev en funktionell och
stilren soffa med hög sittkomfort som kan anpassas efter miljön den placeras
i. Uttrycket är enkelt, med några få detaljer som ger möbeln en egen karaktär.
För oss är det viktigt att designen står emot ’visuellt slitage’ över tid, men
även att produkten har en lång livslängd ur teknisk synvinkel. Den modulära
soffan kan inredas i flera olika kombinationer och utföranden, efter kundens
önskemål. Med Mingle Lounge och Mingle High, som är en vidareutveckling
av familjen Mingle, finns ännu fler möjligheter med olika höjder, längder
och former. Allt från en enkel stol till långa bänkar och höga
soffor i flera utföranden.”

Berg & Hindenes är en norsk designerduo, bestående av Anders Berg och Steinar Hindenes
som har arbetat tillsammans sedan 2011. De är båda utbildade vid Konsthögskolan i Bergen
och har lång erfarenhet av möbel-, produkt- och inredningsdesign. Berg & Hindenes strävar
efter att skapa objekt med distinkt karaktär och har erhållit flera priser. Duon har även designat
EFGs stol Woods.
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Mingle Lounge
Mingle Lounge har en bredare och djupare sittyta som ger en
skön och avslappnad upplevelse och skapar trivsel på arbetsplatsen.

Mingle Lounge bänk

Samtliga enheter i Mingle Lounge finns som kopplingsbar variant.

Bredd: 660 mm (1-sits), 1320 mm (2-sits), 1980 mm (3-sits)
Djup: 660 mm
Höjd/sitthöjd: 460 mm

Bänk 1-sits

Bänk 2-sits

Bänk 3-sits

Hörn 60° eller 90°

Mingle Lounge fåtölj
Höjd: 810 mm (låg rygg), 1410 mm (hög rygg)
Bredd inkl. armstöd: 760 mm
Djup: 660 mm
Sitthöjd: 460 mm

Fåtölj, låg rygg

Fåtölj

Fåtölj, armstöd

Fåtölj, armstöd
vänster eller höger

Hörn, inre rygg,
60° eller 90°

Hörn, yttre rygg,
60° eller 90°

Vinkelrätt hörn,
90°

Fåtölj, hög rygg

°

Fåtölj

Fåtölj, armstöd

Fåtölj, armstöd
vänster eller höger

Hörn, inre rygg,
60°

Hörn, yttre rygg,
60° eller 90°

Vinkelrätt hörn,
90°

Hörn, inre rygg, 60°,
armstöd vänster eller höger
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Mingle Lounge soffa

Variera Mingle Lounge

Höjd: 810 mm (låg rygg), 1410 mm (hög rygg)

Skapa en personlig sittmöbel som passar just dina behov. Loungesoffan

Bredd inkl. armstöd: 1420 mm (2-sits), 2080 mm (3-sits)

kan varieras i olika utföranden av ben, klädsel och färg som ger helt skilda

Djup: 660 mm

uttryck. Välj till exempel ett mörkblått tyg på utsidan och en ljusare färg på

Sitthöjd: 460 mm

insidan och kombinera med metallben lackerade i svart.

Mingle Lounge soffa, låg rygg

Soffa 2-sits

Soffa 2-sits,
armstöd

Ben

Soffa 2-sits, armstöd
vänster eller höger

Soffa 3-sits

Soffa 3-sits,
armstöd

Soffa 3-sits, armstöd
vänster eller höger

Mingle Lounge soffa, hög rygg

Mingle Lounge har olika valmöjligheter för ben.
Raka metallben lackerade i svart skapar ett stilrent
uttryck medan runda träben (ljus ask, ek eller bok)
ger en mer naturlig känsla. Metallben kan också fås
lackerade i specialfärg.

Träben

Metallben

Klädsel
Klädseln till Mingle Lounge kan varieras i både färg
och material. Den klädda in- och utsidan kan fås i en
eller två färger ur samma tygfamilj. Mingle Lounge
kläs i tyg men går även att få med skinnklädsel.

Soffa 2-sits

Soffa 2-sits,
armstöd

Soffa 2-sits, armstöd
vänster eller höger

Soffa 3-sits

Soffa 3-sits,
armstöd

Soffa 3-sits, armstöd
vänster eller höger

Tillbehör
Stilrena tillbehör för el-, data- och kabelhantering
kan fås till Mingle Lounge.

Mingle flexibelt bord
Det flexibla bordet passar alla varianter oavsett mått
och utförande. Bordet placeras i en skarv mellan två
sitsar där det inte finns något ben. Skiva finns i ljus ask
och svart linoleum samt metallstativ i svart.

Powerdot mini

Powerdot mini
konsol
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Mingle High
Mingle High är en variant med höga ben. Med Mingle High kan du skapa
barstolar och soffor som passar till högre bord och gör sig bra i matsal, café
och restaurang. Mingle High finns som fristående möbler (ej kopplingsbara).

Mingle High bänk
Bredd: 600 mm (1-sits), 1160 mm (2-sits), 1740 mm (3-sits)
Djup: 600 mm
Höjd/Sitthöjd: 660 mm

Bänk 1-sits

Bänk 2-sits

Bänk 3-sits

Mingle High fåtölj
Höjd: 980 mm
Bredd inkl. armstöd: 700 mm
Djup: 600 mm
Sitthöjd: 660 mm

Fåtölj

Fåtölj, armstöd

Fåtölj, armstöd
vänster eller höger
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Hög soffa
Höjd: 980 mm
Bredd inkl. armstöd: 1260 mm (2-sits), 1760 mm (3-sits)
Djup: 600 mm
Sitthöjd: 660 mm

Soffa, 2-sits

Soffa, 2-sits,
armstöd

Soffa, 2-sits,
armstöd vänster
eller höger

Soffa, 3-sits

Soffa, 3-sits,
armstöd

Variera Mingle High
Skapa en barstol eller soffa med höga ben som du vill ha den.
Mingle Hög går att variera i olika utföranden av klädsel och färg.

Ben
Mingle High kommer med metallben lackerade i svart
som ger ett stilrent uttryck. Metallben går också att få
lackerade i specialfärg.

Metallben

Klädsel
Klädseln till Mingle High kan varieras i både färg och
material. Den klädda in- och utsidan kan fås i en eller
två färger ur samma tygfamilj. Mingle High kläs i tyg
men går även att få med skinnklädsel.

Soffa, 3-sits,
armstöd vänster
eller höger
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I Mingle Lounge kan du koppla bänkar, hörn, fåtöljer och soffor för att skapa din önskade kombination. Även olika
rygghöjder kan kopplas ihop. Alla delar i Mingle Lounge finns både som fristående och kopplingsbara och byggs
enligt samma princip. Mingle High finns endast som fristående och kan därför inte kopplas.
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Mingle i fria former
Mingle Lounge kan byggas ihop till fria former. Alla figurer utom den lilla cirkelsoffan
kan fås med låg rygg eller som mötesbås med hög rygg. Här är några exempel på
sittkombinationer som du kan skapa av olika kopplingsbara moduler.

1630

1930
2600
3250

2280

3240
Halvcirkelsbänk

1930

Mötesbänk

Stor oval bänk

1540

1760
2330

1760
2910

2080

3080

Mötessoffa

Halvcirkelsoffa,
yttre rygg

1540

3080

2660

2700

Halvcirkelsoffa,
inre rygg

Liten cirkelbänk

Kantig mötessoffa

Stor oval soffa

Liten cirkelsoffa
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Lägre klimatavtryck med kompakt soffa

Mingles kompakta form ger en låg

EU Ecolabel. Att tyget inte är

ställer hårda krav både på oss själva

materialanvändning och ett lägre

limmat på klädseln gör dessutom

och på våra leverantörer angående

klimatavtryck. Mingle Lounge och

att det kan bytas ut med tiden.

miljö och arbetsvillkor. Vi väljer

Mingle High kommer att

Förnybart material för Mingle är

material med omsorg som uppfyller

Möbelfaktamärkas enligt kriterier

cirka 60–70 % beroende på val av

gällande miljömärkningar. Vi har

för kvalitet, miljö och socialt ansvar.

ben och tyg.

högt uppsatta miljömål som vi

Alla träkomponenter och

kontinuerligt följer upp för att

bordsskivor är FSC®-certifierade*

På EFG strävar vi i alla situationer

förbättra våra processer. Läs mer

från ansvarsfullt producerad skog.

efter att minska vår miljöpåverkan

om EFGs hållbarhetsarbete i vår

EFG erbjuder ett brett utbud av

samt att använda energi och

hållbarhetsrapport.

tyger till Mingle som är märkta med

resurser på ett effektivt sätt. Vi

*Vårt FSC-licensnummer är FSC-C009111, www.fsc.org

efg.se

