EFG NOVA

LYS UPP KONTORET
MED EN STOLSFAMILJ
SOM BÅDE STICKER UT
OCH SMÄLTER IN
Nu sätter vi vår familj med stilrena och flexibla
stolar i blickfånget. Med sin inbjudande & rena design
håller EFG Nova ihop formen på det aktiva kontoret,
präglat av våra nya arbetssätt där sittbehovet ständigt
förändras utifrån var, när och hur vi möts.
Precis som alla våra möbler är EFG Nova byggd efter
våra främsta ledord – enkelhet och flexibilitet. Det är en
stolsserie som går att placera fritt i alla miljöer där
samtal och samarbete står i fokus. Med oändliga möjlig
heter att skapa ett personligt, skräddarsytt uttryck.

MED ENKELHET OCH FLEXIBILITET SOM LEDSTJÄRNOR

fyra olika stativ

94 olika upphängningsbara
standardtyger
6 olika sittskal

stapelbara

94 OLIKA STANDARDT YGER
ÄR BARA NÅGRA AV
DINA VALMÖJLIGHETER

STANDARDFÄRGER
STATIV

METALL ∙ 52 SVART

När du väljer stolar från EFG Nova får du en till synes oändlig mängd standardfärger,
material och skal att experimentera med. Allt för att ge dig möjlighet att skapa en riktigt
personlig känsla på arbetsplatsen. Och vill du ha en ännu mer skräddarsydd profil
erbjuder vi även möjligheten att specialanpassa färger och material.

METALL ∙ 26 MÖRKGRÅ
METALLIC STRUKTUR

METALL ∙ 53 VIT

METALL ∙ 90 KROM

STANDARDFÄRGER
SITTSKAL

TRÄ ∙ AS ASK SVARTBETSAD

TRÄ ∙ AV ASK VITBETSAD

TRÄ ∙ A1 ASK NATUR

HPL ∙ FV VIT

ART NR
TOTALHÖJD		
SITTHÖJD
				

HPL ∙ FS SVART

TOTALHÖJD
ARMSTÖD

TOTALBREDD

TOTALDJUP

VIKT ∙ KG

NOVA400

800

450

–

510

515

5

NOVA401

805

450

–

510

515

5

NOVB400

800

450

–

510

515

5

NOVB401

805

450

–

510

515

5

NOVC400

800

450

690

510

515

5

NOVC401

805

450

690

510

515

5

NOVD400

800

450

690

510

515

5

NOVD401

805

450

690

510

515

5

TESTER: Stolarna är testade enligt: EN 16139 nivå 1, EN 1728 och EN 1022.

DETALJERNA I BLICKFÅNGET
Armstödet i gummi gör stolen
enkel och smidig att hänga upp
på bordet vid städning.
De stilrena armstöden i metall
förstärker stolens enkla och
funktionella utseende.

Ryggformen är en vidare
utveckling av våra mest
beprövade och omtyckta
stolar för att ge både svank
stöd och god sittkomfort.

För att underlätta möjligheten till
anpassningar vid ojämnt underlag är
samtliga fotavslutningar självjusterande
och vinklingsbara på alla fyrbenta
modeller. Filtavslut finns som tillval.

EFG European Furniture Group är en av Europas
största leverantörer av möbler till kontor och
offentliga miljöer. Vi verkar internationellt med
basen i Skandinavien och vår målsättning är
alltid densamma – att se det större perspektivet
genom att lyssna på våra kunders behov och på
så sätt utveckla produkter som bidrar till förbätt
rad image och prestation på kontoret.

www.efg.se

