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Tilt- och fällbart bord för alla miljöer 

EFGs HideAway är en familj med flexibla bord som går att tilta eller fälla beroende på 
variant. Med HideAway kan ytorna nyttjas maximalt utan att behöva kompromissa med 
design. Bordet passar i såväl mötes- och konferensrum som i reception, entré, skola och 
matsal.  

Med en hög användbarhet och modern design passar HideAway i många miljöer. Bordet är 
lika lätt att ställa fram som att flytta undan och den flexibla konstruktionen gör det ultimat 
för spontana arbetsytor som kräver snabba ommöbleringar. HideAway fungerar dessutom 
både som ensamt bord och som del av en möblering i till exempel U-formation.  

HideAway finns i tre varianter: två tiltbara pelarbord i olika storlekar och ett större, fällbart 
konferensbord. Det lilla enpelarbordet finns med både fast och justerbar höjd och kan 
fås med rund, kvadratisk eller rektangulär skiva. Den asymmetriska kryssfoten gör bordet 
smidigt att stapla och förvara. Tvåpelarbordet och det fällbara konferensbordet har fast höjd 
och hjul som gör dem lätta att rulla åt sidan. Mångsidiga HideAway kan fås i flera utföranden 
med stativ i vit, svart eller silver som kan kombineras med bordsskiva i FSC®-certifierad* ask, 
bok eller björk samt i linoleum eller laminat. Hjulen är svarta och handtag finns i både svart 
och zink. 

Precis som majoriteten av EFGs möbler är HideAway cirkulärt utvecklad och alla delar går 
att byta ut, vilket gör att bordet kan uppdateras vid behov. HideAway består av 52–59 % 
återvunnet och 41–49 % förnybart material beroende på variant. Spånskivan till bordet 
med rak kant är tillverkad av 100 % återvunnet material. HideAways träskivor kommer från 
ansvarsfullt producerad skog.

 

*Licensnummer FSC-C009111
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Varianter

• Tiltbart 1-pelarbord med fast höjd (72 cm) 

• Tiltbart 1-pelarbord med fast höjd (110 cm) 

• Tiltbart 1-pelarbord med justerbar höjd (72–100 cm) 

• Tiltbart 2-pelarbord med fast höjd (72 cm) 

• Fällbart konferensbord med fast höjd (72 cm) 

Fördelar med HideAway

• Tilt- eller fällbart 

• Flexibel konstruktion  

• Enkelt att flytta och förvara 

• Ultimat vid snabba ommöbleringar 

• Sparar både tid och plats 

• Asymmetrisk kryssfot eller låsbara hjul 

• Skiva i trä (ask, bok och björk), linoleum och laminat 

• Passar i många miljöer 

• Tillverkat av återvunnet och förnybart material 

• Miljövänlig pulverlack 

• Vattenbaserade lim och lacker 

• Träskivor från ansvarsfullt producerad skog Certifierad 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 inredningslösningar 
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

