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EFG SURROUND

EFG Surround gir uendelige muligheter for å skape 

rom-i-rommet løsninger, som både fungerer som avskjerming og 

demper lydnivået i åpne landskap. Vi har stor tro på at den riktige 

tilpassede innredningsløsningen virkelig kan utgjøre en forskjell når 

den er tilpasset et selskaps unike arbeidsmønster. 

Med EFG Surround bygger du enkelt funksjonelle løsninger som 

optimaliserer arbeidsplassen, med økt effektivitet og tilgjengelighet 

på ulike arbeids- eller møtesteder. På samme måte som våre 

øvrige produkter er EFG Surround utviklet og produsert i 

henhold til Svanens kriterier.

SAMMEN LAGER VI 
INNREDNINGSLØSNINGER 

SOM ER LIKE PLASSEFFEKTIVE 
SOM ATTRAKTIVE  

”Et dynamisk og multi-
funksjonelt møbelsystem, 
utviklet for det aktivitets-

baserte kontoret, med 
interiørarkitekter og 

innredningsansvarlige i 
tankene.” 



støtter ulike aktiviteter

identitetsskapende 

plasseffektiv 

Akkurat som alle våre andre produkter er EFG Surround utviklet for 

å tilrettelegge for fleksible miljøer og gode arbeidsplasser 

- fra avskjermede arbeidsplasser til private eller uformell møteplasser.

SKAP EN MØTEPLASS 
MIDT I ROMMET 

inspirerende 
SURROUND US:  MEETING S ∙  MEETING L



SURROUND US:  TRE-SETER SOFA ∙  TO-SETER SOFA MED BORD 

Når mange skal dele på plassen, er det viktig å utnytte arealene på 

best mulig måte. EFG Surround er et av våre mest flerfunksjonelle 

modulsystemer. Det finnes et utvalg kombinasjonsmuligheter som kan 

settes opp for å lage arbeids- eller møteplasser, med sofaer, bord 

og integrert belysning som tilfører karakter. Dersom ingen av de ferdig 

konfigurerte løsningene passer, finnes det også muligheter for å 

bygge videre på modulene i utallige versjoner. For å oppnå det riktige 

uttrykket finnes det mange stoffer å velge mellom til å kle veggene. 

Fra enkelt og stilrent til fargerikt og lekent.

GJØR PLASS FOR 
ET STED Å ARBEIDE 

UFORSTYRRET SAMMEN



Den aktivitetsbaserte arbeidsplassen har kommet for å bli. 

Vi hjelper til med å finne den løsningen som passer best for 

dagens og fremtidens arbeidsplass. EFG Surround er mye 

mer enn et svært praktisk møbel for innredning av kontorer, 

der akustiske løsninger, tilgjengelighet og løsninger ulike 

aktiviteter skal fungere sammen. Dette møbelet er også et 

designelement og glir inn som en naturlig del av rommet.

PRIVATE, SKJERMEDE 
SONER I FELLESOMRÅDENE

SURROUND ME:  SYMMETRIC ∙  ASYMMETRIC HØYRE ∙  ASYMMETRIC VENSTRE 



DET ER I DETALJENE 
VI SKAPER HELHETEN

BEN i eksklusiv ask.

BORDPLATEN kan plasseres i 

to ulike høyer – 720 mm eller 

1050 mm – avhengig om det 

skal være en stå- eller 

sitteløsning

MYKE FORMER gjør det enkelt 

å sette sammen møbelet i 

utallige kombinasjoner.

LAMPEN fra Ateljé Lyktan er 

inspirert av Anders Pehrsons 

60-talsklassiker ”Bumling”, 

og skaper et karakteristisk  

blikkfang i rommet.

SOFAEN finnes som bås, 

En-seter og to-seter med bord på 

respektive side, eller som 

tre-seter sofa uten bord. 

Mulighet for strømuttak finnes 

på alle varianter.

For at arbeidsplassen skal fungere optimalt, må man også ha tenkt igjennom detaljene. 



SURROUND ME, SYMMETRIC Uten tak 1045 1400 710

SURROUND ME, SYMMETRIC Med tak 1045 1730 710

SURROUND ME, ASYMMETRIC Uten tak 1240 1400 1220

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 1000 1115 1400 960

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 1200 1315 1400 960

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 1400 1515 1400 960

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 1600 1715 1400 960

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 1800 1915 1400 960

SURROUND ME, CUBE For bordlenge 2000 2115 1400 960

    

SURROUND US, SOFA Uten tak 1845 1400 710

SURROUND US, SOFA Med tak 1845 1730 710

SURROUND US, MEETING S Uten tak 2010 1400 1850

SURROUND US, MEETING S Med tak 2010 1730 1850

SURROUND US, MEETING L Uten tak 2610 1400 2240

ASYMMETRIC

CUBE

SORTIMENTSMODULER

Samtlige moduler i EFG Surround-serien kan enkelt tilpasses i funksjon og desing. 

Nedenfor vises en oversikt over hvordan enhetene konstruert – fra enkeltstasjoner 

til grupperom.

SURROUND ME
SYMMETRIC

SURROUND US

Bord h720

Bord h720, høyre 

To-seter sofa

Meeting S Meeting L

3-seter sofa

Tak Tak

For bord 1000

For bord 1800

For bord 1200

For bord 2000

For bord 1400 For bord 1600

Bord h1050, høyre Bord h720, venstre Bord h1050, venstre

Bord h1050 Sofa med bord Sofa med et lite 
skrivebord

Tak

MODUL BESKRIVELSE BREDDE MM HØYDE MM DYBDE MM



94 ULIKE STANDARFARGER 
ER BARE NOEN AV 
DINE VALGMULIGHETER 
EFG Surround kan velges i mange standardfarger og i mange ulike materialer. 

Alt for å gi deg muligheten til å sette ditt personlige preg på arbeidsplassen.

Ønsker du en spesialtilpasset profil, kan vi også gjøre det, om det er spesielle 

farger eller materialer du ønske.

VEGG OG TAK

CRISS CROSS ∙ 02201

STEEL CUT ∙ 533

TWIST MELANGE ∙ 67004 TWIST MELANGE ∙ 68119

NOTE ∙ 66071

NOTE ∙ 61125

STEEL CUT ∙ 933

TWIST MELANGE ∙ 60076

NOTE ∙ 64019 REMIX ∙ 682

REMIX ∙ 823 REMIX ∙ 973

NOTE ∙ 60088

STEEL CUT ∙ 845

REMIX ∙ 692

CRISS CROSS ∙ 01101

CRISS CROSS ∙ 014S01CRISS CROSS ∙ 01103

A1 ∙ ASK NATUR

BORDPLATE 

BEN 

AV ∙ HIVTBEISET ASK A1 ∙ ASK NATUR AS ∙ SORTBEISET ASK 

A1 ∙ ASK NATUR

HYLLE TIL MEETING L

MV ∙ HVIT DIREKTELAMINAT 

MV ∙ HVIT DIREKTELAMINAT 

R ∙ RØD W ∙ HVIT 

LAMPESKJERM

Her er et lite utvalg av standardstoffene. 
Se hele sortimentet på www.efg.no



EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende 

leverandører av innredningsløsninger til privat 

næringsliv og offentlige miljøer. Vår målsetting 

er å skape innredningsløsninger som forbedrer 

våre kunders identitet og prestasjon. Uansett om 

du representerer et stort selskap eller har ansvaret 

for å innrede et mindre prosjekt vil du være

like velkommen som kunde hos oss. For oss er 

hvert prosjekt unikt med de forutsetninger,

krav og behov som skal fylles.

www.efg.no


