
EFG InTouch 
EFG Hippione 
EFG MySpace 
Myke sitteløsninger for 
dynamiske møteplasser 



Kreative løsninger for nye  
måter å arbeide på 

2



3

Vi tilbringer stadig mer av vår arbeidstid i møter. 
Noen ganger planlagte, men ofte spontane og ufor-
melle. Tradisjonelle konferanse- og møterom er ikke 
alltid den optimale måten å møtes på. 
 Vi må tilrettelegge for kreative og sosiale områder 
på kontoret. Områder som inviterer til møter mellom 

mennesker, til kreativitet og til avkobling. Områder 
som skaper dynamikk – og et levende kontor. 
 EFG Hippione, EFG inTouch og EFG MySpace er 
tre myke, vakre og komplette løsninger utviklet for 
å møte disse forutsetningene. 
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EFG InTouch 

Tydelig uttrykk som 
gir kontoret karakter 
EFG InTouch er en modulbasert løsning for resepsjoner, 
lounger og uformelle møter. Med et hundretalls sitte- og 
fargekombinasjoner og sitt karakteristiske uttrykk vil den 
underbygge bedriftens kreative identitet. 

EFG InTouch fungerer utmerket for korte 
møter, for den som venter – eller bare vil 
slappe av. 
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 EFG Hippione 

En fleksibel møteplass for det  
dynamiske kontoret 

Kombiner moduler med og uten rygg,  
høy eller lav, og lek med farger og stoffer. 
For å underbygge kontorets karakter.

Med sine ni moduler gir EFG Hippione tilpasningsdyktige løsninger for både tradisjonelle og nye måter å møtes 
på. På små eller store områder – midt i begivenhetenes sentrum, som frittstående øyer eller langs veggen.  
I takt med at kontoret forandres, kan også EFG Hippione forandres. 
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 EFG MySpace 

Et rom i rommet 
EFG MySpace er en nett 2-setersofa spesielt egnet for møteplasser på kontoret – selv når den tilgjengelige 
plassen er begrenset. Med høy rygg og like høye sider gir den en perfekt avskjerming mot så vel lyd som det 
visuelle. Både for de som møtes og de utenfor. 
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Nyt lydavskjermingen som de høye ryggene 
gir. Når du vil fokusere eller bare ta en pause. 
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 EFG Hippione 
Bredde / Dybde / Høyde. Alle mål i mm. 

 EFG InTouch
Bredde / Dybde / Høyde. Alle mål i mm. 

 EFG MySpace
Bredde / Dybde / Høyde. Alle mål i mm. 
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930/930/790 

1020/930/790 

1300/780/1100

930/930/1170 

1230/930/790 

810/930/790 

810/930/410 

810/930/1170 

810/930/410 

1020/930/790 

810/930/410 
Med el- og IT-tilkobling.

820/820/770 820/820/770 820/820/770 820/820/440 820/820/440 



www.efg.no 
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Leading Interior Solutions


