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EFG LANSERAR PALLEN SELA

Nu presenterar EFG Sela en lekfull familj pallar designade i samarbete med norska design-
gruppen Berg & Hindenes. Pallen lanseras i EFGs showroom den 19 maj.

Tillsammans med designduon Berg & Hindenes har EFG tagit fram Sela – en familj pallar 
som passar in på kontor där behovet finns att kunna sitta på olika sätt under arbetsdagen. 
Den stilrena men samtidigt lekfulla designen gör pallen enkel att anpassa efter miljö och 
sittbehov. Sela lanseras i EFGs showroom på Jakobsbergsgatan 22 den 19 maj, där Berg & 
Hindenes också kommer att finnas på plats.

”Sela är en multifunktionell sittmöbel med stark visuell karaktär genom sitt sadelliknande 
uttryck. Oavsett vilken variant man väljer har alla ett gemensamt lekfullt uttryck. Liten, nätt 
och flexibel smälter den in i alla miljöer”, säger Steinar Hindenes på Berg & Hindenes.

Med Sela utvidgas användningsområdet för pallar eftersom olika varianter passar i mötesrum, 
lärmiljöer, touch down-ytor och andra gemensamma zoner. Designen tar liten plats både 
fysiskt och i själva upplevelsen av interiören, där den kompletterar i stället för att ta över. 
Dess lätthet och mobilitet gör pallen enkel att flytta på, både inom en och samma miljö och 
från en miljö till en annan.

”Detta är en aktiv pall som uppmanar till att ändra sittposition under mötets gång.  
Pallen kompletterar flera av våra bord men särskilt vårt nya bord Continue då båda 
produkterna tagits fram för att skapa mer flexibla mötesmiljöer. Alla delar på Sela är 
olimmade, lätta att byta ut och renovera, det är ett grundkrav i vår design”, säger  
Andreas Mattisson Manager Product Development på EFG.

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

Fakta

– Designad i samarbete med Berg & Hindenes

– Tre sitthöjder: låg (530 mm), medium (660 mm) och hög (800 mm)

– Går att få med hjul eller medar

– Layer by layer design gör att delar kan separeras och bytas ut

– Lätt och mobil
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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

