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Nova är en härlig kollektion stolar med tidlös design. Modellen går att  

få i en mängd varianter, alltid med samma stilrena uttryck. Nova finns i två 

rygghöjder och kan varieras i allt från sittskal och stativ till tyger och armstöd. 

Varianterna av kulörer, material och tillval gör det möjligt att välja om du vill 

att Nova ska sticka ut eller smälta in, men framför allt kommer stolen 

garanterat att passa in. De rena, mjuka linjerna och den stadiga, lätt vinklade 

ryggen gör Nova självklar i konferensrummet, hörsalen, matsalen och 

loungen. Stolens nätthet gör den lätt att flytta på och stapla, samtidigt som 

den är slitstark och håller hög kvalitet. Möjligheterna att forma Nova efter 

behov, smak och interiör gör att du får mycket stol för pengarna.

Välkommen till en tidlös kollektion
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Vår populäraste stol är 

anpassningsbar uppifrån och ner 

vilket gör att du kan få till precis 

den där sköna känslan du vill åt. 

Nova har ett formpressat sittskal 

där ryggformen tagits fram för att 

ge bekvämt stöd åt svank och rygg. 

Sittskalet finns i två höjder där den 

höga modellen har en något 

rundad rygg. Ditt val av skal sätter 

känslan direkt och du kan välja 

mellan sittskal i ekfanér, laminat 

eller varianter av ask. Du kan  

också välja om du vill ha hela eller 

delar av stolen klädd, till exempel 

bara sitsen eller ryggen. Möjligheterna 

med Nova går alla tänkbara  

smaker till mötes. 

Lika många möjligheter som smaker
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En stol, många stilar
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Variera mera

Nova är en stol med många stilar. 

Genom att kombinera olika sittskal 

med vårt utbud av stativ kan du 

inreda med flera varianter av Nova 

för att skapa dynamik i rummen.  

Stativen till Nova finns i flera 

material och former. Välj mellan  

fyra ben, medar och fotkryss.  

Bland materialen hittar du ask,  

ek, metall och krom. Det finns 

möjlighet att välja till stängda  

eller öppna armstöd. 
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Stativ

Nova 4-ben karmstol Ø16 mm
Lackerat stativ och armstöd i  

vit (Z4), silver (62), svart (52),  

eller i krom (90). 

Nova Trästativ Ø16 mm
Stativ i Ek natur (E5), Ask vit 2% (A2) 

och Ask svartbetsad (AS). 

Metallstativ med medar Ø11 mm
Lackerat stativ i vitt vit (Z4),  

silver (62), svart (52),  

eller i krom (90).

Nova 4-ben utan armstöd Ø16 mm
Lackerat stativ i vit (Z4),  

silver (62), svart (52),  

eller i krom (90). 

Nova med fotkryss 
Modell utan armstöd  

med svart fotkryss i plast.

Nova 4-ben med armstöd Ø16 mm
Lackerat stativ och armstöd i  

vit (Z4), silver (62), svart (52),  

eller i krom (90). 
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Sittskal Trä
Träskal i Ek natur (E5), Ask vit 2% 

(A2) och Ask svartbetsad (AS). 

Sittskal Helklädd 
Nova helklädd i en eller  

två färger (ur samma tygfamilj).

Sittskal Laminat
Högtryckslaminat i  

svart (FS) och vit (FV).

Sittskal Klädd sits Sittskal Klädd sits och rygg

Sittskal med normal rygg
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Sittskal Trä
Träskal i Ek natur (E5), Ask vit 2% 

(A2) och Ask svartbetsad (AS). 

Sittskal Helklädd 
Nova helklädd i en eller  

två färger (ur samma tygfamilj).

Sittskal Laminat
Högtryckslaminat i  

svart (FS) och vit (FV).

Sittskal Klädd sits Sittskal Klädd sits och rygg

Sittskal med hög rygg
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Garderoben är välfylld

En tyg- eller skinnbeklädd stol är 

både skön att luta sig mot och tar 

för sig i rummet. Till Nova kan du 

botanisera bland ett nästan 

oändligt antal färger och material 

till klädseln. Välj om du vill ha stolen 

helklädd, med klädd sits och rygg 

eller endast med sitsen klädd. Är 

din inredningsstil färgstark eller 

sober? Föredrar du tyg eller skinn 

på möblerna? Oavsett var du 

hämtar din inspiration eller vilken 

färgskala du utgår från är chansen 

stor att du hittar rätt bland våra 94 

standardtyger. Skinn ger en exklusiv 

känsla och vi erbjuder 6 varianter i 

olika färger och kvaliteter. Är du ute 

efter en specifik klädsel kan både 

material och tyg specialanpassas på 

begäran.

Material på skal och stativ 
Välj mellan sittskal i trä eller laminat och stativ i trä, metall eller krom.

Trästativ

Ek natur

E5
Ask vit 2%

A2
Ask 

svartbetsad

AS

Sittskal Materialval – Textil

HPL Svart

FS
HPL Vit

FV
Fanér ask vit 2%

A2
Fanér Ask 

svartbetsad

AS

Metallstativ

Mörkgrå
RAL 9007

26
Svart

RAL 9005

52
Vit

 RAL 9016

Z4
Krom

90

Välj bland textilerna i vårt standardsortiment.
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Rum för stora och små idéer 

Nordiskt, naturligt, färgstarkt, industriellt eller en unik kombination? Fundera över vilken känsla  

du vill skapa med hjälp av olika färger, former, texturer och material.
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Artikelnr för beställning

Nova  
Trästativ

Nova 4-ben 
utan armstöd

Nova 4-ben  
med armstöd

Nova 4-ben 
karmstol

Metallstativ 
med medar

Nova med 
fotkryss

Helklädd
– två färger

 NOVH401 NOVH402 NOVH403 NOVH404 NOVH400 NOVH400

 NOVC401 NOVC402 NOVC403 NOVC404 NOVC400 NOVC400

 NOVB401 NOVB402 NOVB403 NOVB404 NOVB400 NOVB400

 NOVD401 NOVD402 NOVD403 NOVD404 NOVD400 NOVD400

 NOVE401 NOVE402 NOVE403 NOVE404 NOVE400 NOVE400

 NOVA401 NOVA402 NOVA403 NOVA404 NOVA400 NOVA400

LaminatTräKlädd sits  
och rygg

Helklädd
– en färg

Klädd sits
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Helklädd
– två färger

 LNOVH401 LNOVH402 LNOVH403 LNOVH404 LNOVH400 LNOVH400

 LNOVC401 LNOVC402 LNOVC403 LNOVC404 LNOVC400 LNOVC400

 LNOVB401 LNOVB402 LNOVB403 LNOVB404 LNOVB400 LNOVB400

 LNOVD401 LNOVD402 LNOVD403 LNOVD404 LNOVD400 LNOVD400

 LNOVE401 LNOVE402 LNOVE403 LNOVE404 LNOVE400 LNOVE400

 LNOVA401 LNOVA402 LNOVA403 LNOVA404 LNOVA400 LNOVA400

Helklädd
– en färg

LaminatTräKlädd sits  
och rygg

Klädd sits
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En grön stol i flera färger

Tillverkningen av Nova är miljö-  

anpassad i alla led från råvara till 

färdig möbel. Trädelarna i Nova är 

gjorda av FSC®-certifierat trä vilket 

innebär att de tillverkats på ett 

ansvarsfullt sätt, med hänsyn till 

skogen och sociala förhållanden. 

Stolen är framtagen utifrån Svanens 

kriterier för råvaror som trä, metall, 

stoppning, plast och även 

kemikalier. Nova har deklarerats 

och godkänts enligt Möbelfaktas 

kriterier för kvalitet, miljö och 

socialt ansvar.

På EFG strävar vi i alla situationer 

efter att minska vår miljöpåverkan 

samt att använda energi och 

resurser på ett effektivt sätt. Vi 

ställer hårda krav både på oss själva 

och på våra leverantörer angående 

miljö och arbetsvillkor. Vi väljer 

material med omsorg som uppfyller 

gällande miljömärkningar. Vi har 

högt uppsatta miljömål som vi 

kontinuerligt följer upp för att 

förbättra våra processer. Läs mer 

om EFGs hållbarhetsarbete i vår 

hållbarhetsrapport.  

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