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EFG Surround
EFG Surround giver uendelige muligheder til rum-i-rum-løsninger, af både afskærmning og
støjdæmpning i de moderne, åbne kontormiljøer. Med EFG Surround kan du oprette alt fra
afsondret arbejdspladser til private eller uformele møder.
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Produktfakta
GENERELT:
Afskærmede arbejdspladser og mødepladser i forskellige former og størrelser, der er tilgængelige i en række forskellige
stoffer og materialer.
Bordplader i ask hvid 2% (A2) eller hvid MFC (MV).
Som standard leveres EFG Surround med ben i ask hvid 2% (A2). Sort og hvid farvet ask (AS og AV) kan leveres som
tilvalg.
Tilbehør: EFG Add, en samling af smart tilbehør, der skaber muligheder for at give hver plads et praktisk, personlig og
indbydende touch. EFG Add omfatter blandt andet; memo boards, konceptholder, bøjler, kroge, magasin holder og
meget mere. Det meste tilbehør hænges ganske enkelt over skærmen kanter og kan flyttes eller tages med efter behov.
Lær mere om EFG Add på separat folder.
Garanti: 5 år mod konstruktions-, materiale og udførelse.
Opfylder accepterede branchestandarder for miljømærkning. Der kan forekomme mindre afvigelser.
Udviklet i overensstemmelse med de nordiske miljømærkekriterierne.
Surround med skriveplade testet i henhold til: EN 1023: 1-3. Højde kategori 2-3.
Surround med sofa testet i henhold til: EN 16139 Level 1, EN 1728 og EN 1022.
SURROUND ME, SYMMETRIC:
Kuber er forberedt til en bordplade (fast positionering i højden 720 eller 1050 mm) eller en sofa. Med eller uden tag/loft.
Art nr.: SURSS720 (til bordhøjde 720 mm), SURSS1050 (til bordhøjde 1050 mm), SURSS460 (sofa), SURSS720R,
SURSS1050R, SURSS460R (R = tag/loft).
Sofa med højre placeret bord eller en skriveplade. Med eller uden elektricitet, og med eller uden lys.
Lampen fra Ateljé Lyktan er inspireret af den 60 klassiske "Bumling".
Kabelstrømpe, til siddehøjde eller ståhøjde er tilbehør. Art nr: SURC720, SURC1050.
SURROUND ME, ASYMMETRIC:
Kuber er forberedt til bordplade, fast position i højden 720 eller 1050 mm.
Art nr.: SURSR720 (til bordhøjde 720 mm, højre), SURSR1050 (til bordhøjde 1050 mm, højre), SURSL720 (til
bordhøjde 720 mm, venstre), SURSL1050 (til bordhøjde 1050 mm, venstre).
Bordplader (højre og venstre). Med eller uden elektricitet, og med eller uden lys.
Lampen fra Ateljé Lyktan er inspireret af den 60 klassiske "Bumling".
Kabelstrømpe, til siddehøjde eller ståhøjde er tilbehør. Art nr: SURC720, SURC1050.
SURROUND ME, CUBE:
Kuber med lige hjørner, uden bordplader. Kan leveres til bordbredder 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm.
Art nr.: SURB1000, SURB1200, SURB1400, SURB1600, SURB1800, SURB2000.
Kabelstrømpe, til siddehøjde eller ståhøjde er tilbehør. Art nr: SURC720, SURC1050.
SURROUND US SOFA:
Kube forberedt til sofaen. Med eller uden tag/loft.
Art nr.: SURLS460, SURLS460R (R = tag/loft).
2 personers sofa 2 med bord til højre og venstre. Med eller uden elektricitet, og med eller uden lys.
Lampen fra Ateljé Lyktan er inspireret af den 60 klassiske "Bumling".
3 personers sofa med to puder. Med eller uden elektricitet.
SURROUND US, MØDE L:
Mødekube med 4 hylder i ask hvid 2% (A2) eller hvid MFC (MV), placeret i hvert hjørne.
Art nr.: SURMEETL.
EFG Add fladskærmsholder er tilbehør. Art nr: ADDMONSK
SURROUND US, MØDE S:
Mødekube med borde, incl. 3 stikkontakter, forberedt til to sofaer. Med eller uden tag/loft.
Vare nr: SURMEETS, SURMEETSR (R = tag/loft).
Stativ lakeret i mørk grå metallic struktur (26), Sort (52), Hvid (53) eller krom (90).
2 sofa 3-personers med to puder.
EFG Add fladskærmsholder er tilbehør. Art nr: ADDMONSK
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Surround Us, Sofa

Surround Me, Symmetric: Arbejdsplads elektricitet og lys.

EFG012684

EFG012947

Surround Me, Symmetric: Et sæde sofa med tag. Inkl. skrive
tablet, elektricitet og lys.

Surround Os, S. Meeting Room incl. to stk 3 personers sofaer
og borde.
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Surround Me, Symetric.

Surround Us, Meeting S och L.

EFG012528

EFG012526

Tillbehør: EFG Add hylde. B = 355 mm, D = 206 mm, H = 949
mm.

Tillbehør: EFG Add whiteboard tavle. B = 450 mm, D = 57 mm,
H = 654 mm.
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EFG012525

EFG012521

Tillbehør: EFG Add tidsskriftholder.

Tillbehør: EFG Add bøjlem krig og spejl.

VTX008963

VTX009027

Tilbehør: EFG Add fladskærmsholder

Tilbehør Kabelstrømpe.
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