
EFG NOVA



Vi setter stilrene og fleksible stoler i søkelyset. Med  

sin inviterende og rene design passer EFG Nova inn i det 

aktivitetsbaserte kontoret - vår nye arbeidsmetode der 

sittebehovet stadig endres ut fra hvor, når og hvordan vi 

møtes. Akkurat som alle våre andre møbler er EFG Nova 

utviklet etter vår fremste ledetråd – enkelhet og fleksibilitet. 

Det er en stolserie som kan plasseres fritt i alle miljøer der 

samtale og samarbeid står i fokus. Med uendelig av 

muligheter til å skape et personlig, skreddersydd uttrykk. 

LYS OPP KONTORET  
MED EN STOLFAMILIE  

SOM BÅDE SKILLER SEG  
UT OG PASSER INN



MED ENKELHET OG FLEKSIBILITET SOM  LEDESTJERNER

opphengbar

6 forskjellige sitteskall

fire forskjellige stativer

stabelbar

94 forskjellige       standardstoffer



STANDARDFARGER  
STATIV94 FORSKJELLIGE STANDARD  

FARGER ER BARE NOEN AV  
DINE VALGMULIGHETER
Når du velger stoler fra EFG-Nova familien kan du velge blant en mengde  

standardfarger, ulike materialer og sitteskall for å skape akkurat det uttrykket  

du ønsker. Naturligvis kan du også få spesialtilpassede farger og materialer,  

på samme måte som du kan med alle våre møbler. 

METALL ∙ 53 HVIT

TRÄ ∙ AV ASK HVITBEISET

HPL ∙ FV HVIT HPL ∙ FS SORT

METALL ∙ 26 GRÅ STRUKTUR

METALL ∙ 52 SORT

TRÄ ∙ AS ASK SORTBEISERT

METALL ∙ 90 KROM

TRÄ ∙ A1 ASK NATUR

STANDARDFARGER  
SITTESKALL

NOVA400 785 435 – 510 515 5

NOVA401 790 435 – 510 515 5

NOVB400 785 435 – 510 515 5

NOVB401 790 435 – 510 515 5

NOVC400 785 435 660 510 515 5

NOVC401 790 435 660 510 515 5

NOVD400 785 435 660 510 515 5

NOVD401 790 435 660 510 515 5

ART. NR. TOTALHØYDE  SITTEHØYDE TOTALHØYDE  TOTALBREDDE  TOTALDYBDE VEKT ∙ KG  
    ARMLENER

TESTER: Stolene er testet iht.: EN 16139 nivå 1, EN 1728 og EN 1022.



Ryggformen er en videre- 

utvikling av våre mest vel-

prøvde og populære stoler 

og gir både korsryggstøtte 

og god sittekomfort.

For å gi muligheten til tilpasninger 

ved ujevnt underlag er alle fotavslut-

ninger selvjusterende og vinklingsbare 

på alle fire modeller. Filtavslutning 

finnes som tillegg.

DETALJENE I SØKELYSET

De stilrene armlenene i metall 

forsterker stolens enkle og 

funksjonelle utseende.

Armlenet i gummi gjør stolen 

enkel og smidig å henge opp 

ved rengjøring.



EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende 

leverandører av innredningsløsninger til privat 

næringsliv og offentlige miljøer. Vårt mål er alltid 

det samme – å se det store bilde gjennom å lytte 

til våre kunders behov og på den måten skape 

innredningsløsninger som forbedrer våre kunders 

identitet og prestasjon. 

www.efg.no


