EFG Create Seating
Modulbaserat soffsystem som antingen byggs
tillsammans med EFG Create, eller på egen hand.
•
•
•
•
•
•
•

Stativ i metall i fem olika storlekar 570x570, 1140x570,
1710x570, 1330x570 och 1520x572 mm
Metall lackerad i vit (Z4), svart struktur (24), silver (62), grå
(54), cementgrå (70), kromgrön (71), gråblå (65), gråbrun
(66), purpurröd (67), tomatröd (68), laxrosa (69).
Skivor i ask natur (A1), HPL vit (HM), linoleum svart (D4), blå
Jeans (DJ), grön Conifer (DC) och rödbrun Mauve (DM).
Tillbehör: lampa Bumling (vit) samt Power Grommet Twist
(svart eller vit)
Förvaringsboxar i trä i tre olika storlekar (ask natur A1)
Miljömärkt enligt gällande branscnorm.
Testad enligt krav i EN 16139:2013, nivå 2, samt test metoder i EN 1728:2012 och EN 1022:2005

EFG Create Storage
Ett multifunktionellt och modulbaserat förvaringssystem
med både trä- och metallmoduler.
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System av moduler i metall och MDF. Samtliga moduler
har höjd och djup 380 mm.
Metallmoduler i två bredder. Lackerade i svart struktur (24),
vit (Z4), grå (54) eller cementgrå (70).
MDF-moduler i tre bredder. Lackerade i svart (T4) eller vit
(Z4).
Dörrar med pushbeslag till MDF-moduler i ask natur (A1),
(T4) eller vit (Z4).
Metallväggar lackerade i svart struktur (24), vit (Z4), grå (54)
eller cementgrå (70). Vägg med bredd 380 mm finns även
i mässing (92).
Tygklädda baksidor till MDF-moduler och tygklädda väggar till metallmoduler finns i en mängd olika kvaliteter och
färger som standard.
Träbricka i ask natur (A1). Finns i två olika storlekar.
Förvaringsbox i ask natur (A1). Finns i tre olika storlekar.
Utvecklad i enlighet med Svanens miljökriterier.
Testad enligt krav i EN 16121:2013 och EN 16122:2012,
Nivå 1.
Kan förses med elektroniska RFID-lås från Flexlock.

EFG Nova
En ren och tidlös design som passar de flesta miljöer där
samtal och samarbete är i fokus.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Sittskal i svart eller vit HPL, askfanér natur, svart- eller
vitbetsad askfanér eller helklädd.
Sittskal i fanér finns i variant med grepphål.
Helklädd sits finns i en eller två färger (två olika tyger ur
samma tygfamilj)
HR-stoppning.
Metallstativ 4-bent stol, stol med armstöd samt karmstol Ø
16 mm. Metallstativ stol med medar Ø11 mm. Lackerade i
mörkgrå metallic struktur (26), svart (52), vit (53) eller krom
(90).
Stapelbar.
Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.
Tillval: Fotasvlutning med filtsula.
Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
Testad enligt: EN 16139 nivå 1, EN 1728 och EN 1022
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EFG Woods
En exklusiv konferens- och mötesstol med ett klassiskt
utseende och utmärkt komfort.
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Helklädd med HR-stoppning.
Två rygghöjder: hög och medium.
Fotkryss och armstöd levereras i svart (52), vit (53) eller
krom (90).
Tillgänglig med armstöd i platt stål, rundat stål eller utan
armstöd.
Armstöd i platt stål kan kläs i tyg eller skinn.
Fotkryss med 5 hjul, Ø 50 mm.
Till svart fotkryss levereras svarta hjul. Till fotkryss i krom
och vitt levereras hjul i krom.
Justerbar i höjd samt utrustad med låsbar gungmekanism.
Tillval: CMHR-skum.
Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
Tillverkad i enlighet med Svanens kriterier.

EFG Woods Club
En lätt och låg fåtölj med ett rent och enkelt formspråk.
•
•
•
•
•
•
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Helklädd med HR-stoppning.
Stativ i trä, Ask Natur (A1) eller Svartbetsad ask (AS).
Fotkryss i aluminium, tillgänglig med armstöd i platt stål
eller utan armstöd.
Armstöd i platt stål kan kläs i tyg eller skinn.
Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
Tillverkad i enlighet med Svanens kriterier
Testad enligt: EN 16139 nivå 1, EN 1728 och EN 1022

EFG Surround
Ger oändliga möjligheter till rum-i-rum-lösningar som
både avskärmar och dämpar ljudnivån i moderna, öppna
kontorsmiljöer.
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Avskärmade arbetsplatser och mötesplatser i olika former
och storlekar, tillgängliga i en mängd olika tyger och
material.
Bordsskivor/skrivskivor i ask natur (A1) eller vit direktlaminat (MV).
Som standard levereras EFG Surround med ben i ask natur
(A1). 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.
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.
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EFG Tab
En ljudabsorberande bordsskärm som kännetecknas av
en ren design och rena linjer.
•
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Akustisk bordsskärm i tre varianter; enfärgad, tvåfärgad
och enfärgad med söm i kontrastfärg. På den tvåfärgade
används samma textil. På den enfärgade med kontrastsöm
väljs sömfärgen från tygkollektionen Palermo.
Bordsskärm finns både med och utan funktionslist lackerad
i vit eller silver. Denna kan kompletteras med ett stort antal
tillbehör.
Fästes under bordsskivan med vinkelbeslag, 2 alt. 3 st
ingår beroende på skärmens längd, lackerade i mörkgrå
metallic struktur (26).
Bordsskärm med höjd 600 mm: Förborrade hål med fast
placering, höjd 400 och 450 mm över bordsskivan.
Bordsskärm med höjd 750 mm: Förborrade hål med fast
placering, höjd 550 och 600 mm över bordsskivan.
Bordsskärm med höjd 750 mm fri placering: Inga förborrade hål, dvs. fri placering av vinkelbeslagen, men max höjd
över bordskivan är 600 mm.
Skärmarna passar både på bordens lång- och kortsidor,
men observera att på bord EFG Izi kan skärmarna bara
placeras på bordets långsida.
Bordsskärmarna finns i 8 bredder: 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 och 2000 mm.
Tjocklek: +/- 35 mm, beroende på tjocklek på vald textil.
Bordsskärmen består av 16 mm spånplatta med 10 mm
stoppning på varje sida.
Tygåtgång per skärm: 800 mm: 1,1 m, 900 mm: 1,2 m, 1000
mm: 1,32 m, 1200 mm: 1,37 m, 1400 mm: 1,53 m, 1600 mm:
1,68 m, 1800 mm: 1,88 m, 2000 mm: 2,3 m.
Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
EFG Tab passar på långsidan på samtliga EFGs arbetsbord
med undantag för Team Pro, samt som sidoskärm på bordets kortsida på samtliga EFGs arbetsbord med undantag
för Team Pro och EFG Izi.
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