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EFG Surround
EFG Surround gir uendelige muligheter til rom-i-rom løsninger som både avskjermer og
demper lydnivået i moderne, åpne kontormiljøer. Med EFG Surround kan du skape alt fra
adskilte arbeidsplasser til private eller uformelle møterom.
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Produktfakta
GENERELT:
• Avskjermede arbeidsplasser og møteplasser i ulike former og størrelser, tilgjengelige i en mengde ulike stoffer og
materialer.
• Bordplater/skriveplater i ask hvit 2% (A2) eller hvit direktelaminat (MV).
• Som standard leveres EFG Surround med ben i ask hvit 2% (A2). Sort- og hvitbeiset ask (AS respektive AV) finnes
som tillegg.
• Tilbehør: EFG Add, en kolleksjon smart tilbehør som skaper muligheter for å gi hvert rom et praktisk, personlig og
velkomment preg. EFG Add består blandt annet av; skrivetavler, dokumentholdere, kleshengere, kroker,
magasinholdere og mye mer. Det meste av tilbehøret henges over skjermkantene og kan flyttes på eller tas med etter
behov. Les mer om EFG Add i separat produktblad.
• Garanti: 5 år mot material- og produksjonsfeil.
• Oppfyller aksepterte industristandarder for miljømerking. Mindre avvik kan forekomme.
• Utviklet i henhold til Svanens miljøkriterier.
• Surround med skriveplate testet i helhold til: EN 1023: 1-3. Høyde kategori 2-3.
• Surround med sofa tested i helhold till: EN 16139 Nivå 1, EN 1728 og EN 1022.
SURROUND ME, SYMMETRIC:
• Bås forberedt for bordplate (fast plassering i høyde 720 eller 1050 mm) eller sofa. Med eller uten tak.
• Artikkelnummer: SURSS720 (for bordhøyde 720 mm), SURSS1050 (for bordhøyde 1050 mm), SURSS460 (for
sofa), SURSS720R, SURSS1050R, SURSS460R (R=tak).
• Sofa med høyreplassert bord eller skriveplate. Med eller uten el, samt med eller uten lampe.
• Lampen fra Ateljé Lyktan er inspirert av 60-tallsklassikeren ”Bumling”.
• Kabelstrømpe i to lengder (til sittehøyde och ståhøyde). Artikkel: SURC720, SURC1050.
SURROUND ME, ASYMMETRIC:
• Bås forberedt for bordplate, fast plassering i høyde 720 eller 1050 mm.
• Artikkelnummer: SURSR720 (for bordhøyde 720 mm, høyre), SURSR1050 (for bordhøyde 1050 mm, høyre),
SURSL720 (for bordhøyde 720 mm, venstre), SURSL1050 (for bordhøyde 1050 mm, venstre).
• Bordplater (høyre og venstre). Med eller uten el, samt med eller uten lampe.
• Lampen fra Ateljé Lyktan er inspirert av 60-tallsklassikeren ”Bumling”.
• Kabelstrømpe i to lengder (til sittehøyde och ståhøyde). Artikkel: SURC720, SURC1050.
SURROUND ME, CUBE:
• Bås med rette hjørner, uten bord. Finnes tilgjengelig for bordlengdene 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm.
• Artikkelnummer: SURB1000, SURB1200, SURB1400, SURB1600, SURB1800, SURB2000.
• Kabelstrømpe i to lengder (til sittehøyde och ståhøyde). Artikkel: SURC720, SURC1050.
SURROUND US, SOFA:
• Bås forberedt for sofa. Med eller uten tak.
• Artikkelnummer: SURLS460, SURLS460R (R=tak).
• Sofa 2-seter med bord til høyre og venstre. Med eller uten el, samt med eller uten lampe.
• Lampen fra Ateljé Lyktan er inspirert av 60-tallsklassikeren ”Bumling”.
• Sofa 3-seter med to puter. Med eller uten el.
SURROUND US, MEETING L:
• Møterom med 4 hyller i ask hvit 2% (A2) eller hvit direktelaminat (MV), plassert i hvert hjørne.
• Artikkelnummer: SURMEETL.
• EFG Add holder for flatskjerm er tilbehør. Artikkel: ADDMONSK.
SURROUND US, MEETING S:
•
•
•
•
•

Møterom med bord, inkl. 3 eluttak, forberedt for to sofaer. Med eller uten tak.
Artikkelnummer: SURMEETS, SURMEETSR (R=tak).
Stativ lakkert i grå struktur (26), sort (52), hvit (53) eller i krom (90).
2 stk. sofaer 3-setere med to puter.
EFG Add holder for flatskjerm er tilbehør. Artikkel: ADDMONSK.
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Surround Us, Sofa

Surround Me, Symmetric: Bås medbordplate, inkl. el og
lampe.

EFG012684

EFG012947

Surround Me, Symmetric: Bås med
sofa, skriveplate og tak, inkl. el og
lampe.

Surround Us, Meeting S: Bås med to 3-seter sofa og bord.
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Surround Me Symetric.

Surround Us, Meeting S och L.

EFG012528

EFG012526

Tilbehør: EFG hylle. B = 355 mm, D = 206 mm, H = 949 mm.

Tilbehør: EFG Add skrivetavle. B = 450 mm, D = 57 mm, H =
654 mm.
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EFG012525

EFG012521

Tilbehør: EFG Add magasinholder.

Tilbehør: EFG Add kleshenger, krok og speil.

VTX008963

VTX009027

Tilbehør: EFG Add arm for flatskjerm.

Tilbehør: Kabelstrømpe.
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