
EFG InTouch 
EFG Hippione 
EFG MySpace 
Mjuka lösningar för 
den dynamiska arbetsplatsen



Kreativa lösningar för 
nya sätt att arbeta 
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Vi tillbringar allt mer av vår arbetstid i möten. Korta 
eller långa, ibland planerade men allt oftare spontana. 
Då är de traditionella konferens- och mötesrummen 
inte alltid den optimala lösningen. 
 De behöver kompletteras med sociala ytor mitt  
i verksamheten. Ytor som samtidigt bjuder in till  
arbete, möten eller bara en stunds avkoppling. Ytor 
som skapar dynamik – och ett levande kontor. 

Lösningen är en inredning som styrs av företagets 
aktiviteter, istället för av tradition. Som fokuserar på 
resultat, istället för på statiska arbetsplatser. 
 EFG Hippione, EFG InTouch och EFG MySpace är 
tre mjuka, sköna och kompletta lösningar utvecklade 
för just de förutsättningarna. 
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EFG InTouch 

Tydligt uttryck som 
ger kontoret karaktär 
EFG InTouch är en modulbaserad lösning för receptioner, 
lounger och, ofta spontana, möten mitt i verksamheten.  
Med hundratals sitt- och färgkombinationer och sitt karak-
täristiska uttryck adderar den också ett stänk av kreativitet 
till företagets identitet. 

EFG InTouch fungerar utmärkt för korta 
möten, för den som väntar – eller bara  
vill slappna av. 

5



 EFG Hippione 

En flexibel mötesplats för det 
dynamiska kontoret 

Kombinera moduler med och utan rygg, 
hög eller låg, lek med färger och tyger. 
För att fånga kontorets karaktär.

Med sina nio moduler erbjuder EFG Hippione anpassningsbara lösningar för både traditionella och nya sätt  
att mötas. På små eller stora ytor – mitt i händelsernas centrum, som fristående öar eller utmed väggen.  
Och i takt med att kontoret förändras, kan också EFG Hippione förändras.
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 EFG MySpace 

Ett rum i rummet 
EFG MySpace är en nätt 2-sitssoffa speciellt lämpad för mötesplatser mitt i den dagliga verksamheten –  
även när den tillgängliga ytan är begränsad. Med hög rygg och lika höga sidor ger den dessutom en perfekt 
avskärmning mot såväl ljud som visuellt. Både för de som sitter i möte, och de utanför. 

8



Njut av ljudavskärmningen som de höga 
ryggarna ger. När du vill fokusera, eller 
bara ta en paus.
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 EFG Hippione 
Bredd / Djup / Höjd. Alla mått i mm. 

 EFG InTouch
Bredd / Djup / Höjd. Alla mått i mm. 

 EFG MySpace 
Bredd / Djup / Höjd. Alla mått i mm. 

930/930/790 

1020/930/790 

820/820/770

1300/780/1100

930/930/1170 

1230/930/790 

820/820/770

810/930/790 

810/930/410 

820/820/770

810/930/1170 

810/930/410 

820/820/440

1020/930/790 

810/930/410 
Med el- och IT-anslutning.

820/820/440 
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www.efg.se
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Leading Interior Solutions


