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EFG LANSERAR STILRENA BORDET CONTINUE

Nu presenterar EFG mötesbordet Continue designat i samarbete med norska design- 
gruppen Berg & Hindenes. Det stilrena bordet lanseras i EFGs showroom den 19 maj.

Tillsammans med designduon Berg & Hindenes har EFG tagit fram bordet Continue som 
kan göras hur långt som helst med få delar. Skandinavisk form, funktion och flexibilitet möts 
i detta bord med karismatiska ben och distinkt karaktär. Continue lanseras i EFGs showroom 
på Jakobsbergsgatan 22 den 19 maj, där Berg & Hindenes också kommer att finnas på plats.

”Inspirationen till Continue kommer från longboards och surfing. Lekfulla inslag i designen 
ger en unik karaktär, samtidigt som det enkla uttrycket gör att bordet står emot visuellt 
slitage över tid”, säger Steinar Hindenes på Berg & Hindenes.

Den flexibla konstruktionen gör att bordet enkelt kan anpassas efter miljön det placeras i. 
Continue kan fås i olika storlekar, former och utföranden med bordsskiva i trä, linoleum, HPL 
eller laminat samt metallben lackade i svart, vitt eller silver. Skivor, ben och sarger går att få i 
andra färger på förfrågan.

”Med Continue kan du skapa många sorters bord för alla typer av möten. Bordet andas 
modern minimalism och har inslag av den ikoniska Memphisstilen. Få ben ger dessutom ett 
luftigt uttryck och ett bord som är lätt att inreda med”, säger Andreas Mattisson Manager 
Product Development på EFG.

Ingen anmälan krävs till lanseringseventet i EFGs showroom, men antalet platser 
begränsade. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill boka tid. Continue kommer  
att finnas tillgänglig för försäljning från den 19 maj.

Fakta

– Finns i två höjder (730 mm och 900 mm) 

– Bordsskiva i rak eller rundad form

– Rak eller fasad kant

– Finns med skivor i FSC®-certifierat trä (FSC-C009111)

– Märkt med Möbelfakta
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OM EFG 

Svenska möbelföretaget EFG har tillverkat kvalitativa och hållbara möbler i över 135 år.  
EFG värnar om det skandinaviska arvets form och funktion och skapar smarta inrednings- 
lösningar som bjuder in till arbete, möten och umgänge. Genom att designa flexibla  
produkter med lång livslängd driver EFG utvecklingen av cirkulära möbler och skapar  
”darlings” som är till för att hålla och behållas. I linje med EFGs designfilosofi har  
produkterna en layer by layer-design där delar och klädsel kan bytas ut och repareras,  
vilket gör dem enkla att uppdatera över tid. Läs mer på www.efg.se.

http://www.efg.se

