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EFG Surround
EFG Surround ger oändliga möjligheter till rum-i-rum-lösningar som både avskärmar och
dämpar ljudnivån i moderna, öppna kontorsmiljöer. Med EFG Surround kan du skapa allt
från avskilda arbetsplatser till privata eller informella mötesrum.
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Produktfakta
GENERELLT:
• Avskärmade arbetsplatser och mötesplatser i olika former och storlekar, tillgängliga i en mängd olika tyger och
material.
• Bordsskivor/skrivskivor i ask vit 2% (A2) eller vit direktlaminat (MV).
• Som standard levereras EFG Surround med ben i ask vit 2% (A2). Svart- och vitbetsad ask (AS respektive AV) finns
som tillval.
• Tillbehör: EFG Add, en kollektion smarta tillbehör som skapar möjligheter att ge varje utrymme en praktisk,
personlig och välkomnande prägel. EFG Add består bland annat av; memotavlor, dokumenthållare, galgar, krokar,
tidningshållare och mycket mer. De flesta tillbehören hängs över skärmkanterna och kan flyttas om eller tas med
allt efter behov. Läs mer om EFG Add i separat produktblad.
• Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
• Uppfyller vedertagna branschnormer för miljömärkning. Mindre avvikelser kan förekomma.
• Utvecklad i enlighet med Svanens miljökriterier.
• Surround med skrivskiva testad enligt: EN 1023: 1-3. Höjd kategori 2-3.
• Surround med soffa testad enligt: EN 16139 nivå 1, EN 1728 och EN 1022.
• Bås förberedda för bordsskiva (fast placering i höjd 720 eller 1050 mm) eller soffa. Med eller utan tak.
• Artikelnummer: SURSS720 (för bordshöjd 720 mm), SURSS1050 (för bordshöjd 1050 mm), SURSS460 (för soffa),
SURSS720R, SURSS460R (R=tak).
• Soffa med högerplacerat bord eller skrivskiva. Med eller utan el, samt med eller utan lampa.
• Lampan från Ateljé Lyktan är inspirerad av 60-talsklassikern ”Bumling”.
• Kabelstrumpa i två längder (passande sitt- och ståhöjd) som tillbehör: SURC720, SURC1050 .
SURROUND ME, ASYMMETRIC:
• Bås förberedda för bordsskiva, fast placering i höjd 720 eller 1050 mm.
• Artikelnummer: SURSR720 (för bordshöjd 720 mm, höger), SURSR1050 (för bordshöjd 1050 mm, höger),
SURSL720 (för bordshöjd 720 mm, vänster), SURSL1050 (för bordshöjd 1050 mm, vänster).
• Bordsskivor (höger och vänster). Med eller utan el, samt med eller utan lampa.
• Lampan från Ateljé Lyktan är inspirerad av 60-talsklassikern ”Bumling”.
• Kabelstrumpa i två längder (passande sitt- och ståhöjd) som tillbehör: SURC720, SURC1050 .
SURROUND ME, CUBE:
• Bås med raka hörn, utan bord. Finns tillgängliga för bordsbredd 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 och 2000 mm.
• Artikelnummer: SURB1000, SURB1200, SURB1400, SURB1600, SURB1800, SURB2000.
• Kabelstrumpa i två längder (passande sitt- och ståhöjd) som tillbehör: SURC720, SURC1050 .
SURROUND US, SOFA:
•
•
•
•
•

Bås förberedda för soffa. Med eller utan tak.
Artikelnummer: SURLS460, SURLS460R (R=tak).
Soffa 2-sits med bord till höger och vänster. Med eller utan el, samt med eller utan lampa.
Lampan från Ateljé Lyktan är inspirerad av 60-talsklassikern ”Bumling”.
Soffa 3-sits med två kuddar. Med eller utan el.

SURROUND US, MEETING L:
• Mötesrum med 4 hyllor i ask vit 2% (A2) eller vit direktlaminat (MV), placerade i vardera hörn.
• Artikelnummer: SURMEETL.
• EFG Add monitorhållare som tillbehör. Artikelnummer: ADDMONSK.
SURROUND US, MEETING S:
• Mötesrum med bord, inkl. 3 eluttag, förberett för två soffor. Med eller utan tak.
• Artikelnummer: SURMEETS, SURMEETSR (R=tak).
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• EFG Add monitorhållare som tillbehör. Artikelnummer: ADDMONSK.
• Stativ lackerat i mörkgrå metallic struktur (26), svart (52), vit (53) eller i krom (90).
• 2 st soffa 3-sits med två kuddar.
EFG012574

EFG013158

Surround Us, Sofa

Surround Me, Symmetric:Arbetsplats inkl el och lampa.

EFG012684

EFG012947

Surround Me, Symmetric: Ensits soffa med tak. Inkl. skrivskiva,
el och lampa.

Surround Us, Meeting S. Mötesrum inkl. två st 3-sits soffor
samt bord.
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EFG012665

Surround Me Symmetric.

Surround Us, Meeting S och L.

EFG012528

EFG012526

Tillbehör: EFG Add hylla. B = 355 mm, D = 206 mm, H = 949
mm.

Tillbehör: EFG Add skrivtavla. B = 450 mm, D = 57 mm, H =
654 mm.
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EFG012525

EFG012521

Tillbehör: EFG Add Tidningshållare.

Tillbehör: EFG Add galge, krok och spegel.

VTX008963

VTX009027

Tillbehör: EFG Add monitorhållare

Tillbehör: Kabelstrumpa
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