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EFG x FORM US WITH LOVE LANSERAR HYBE UNDER STOCKHOLM DESIGN WEEK

Nu presenterar EFG den anpassningsbara sittmöbeln Hybe, designad i samarbete med  
designstudion Form Us With Love. Hybe lanseras i EFGs showroom under Stockholm 
Design Week den 5–11 september.  

Tillsammans med Form Us With Love har EFG skapat nästa generations sittmöbel. Hybe är 
en allsidig familj anpassad till det föränderliga kontoret och finns med ensits, tvåsits och 
som bås. Möbeln möter behovet att skapa bekväma och mobila sitt- och mötesplatser i 
omställningsbara miljöer. Hybe lanseras i EFGs showroom på Jakobsbergsgatan 22 den 7 
september under Stockholm Design Week. Representanter från Form Us With Love finns  
på plats från kl. 16.00 och berättar om idén bakom produkten. Senare på kvällen bjuder  
EFG in till ett lanseringsevent för Hybe. 

– Under de senaste åren har vi sett en betydande förändring i arbetsmiljöer och framtidens 
arbetsplats kommer att vara ännu mer flexibel. En och samma möbel måste klara av mer än 
en sak och Hybe är den perfekta hybriden mellan jobb och avkoppling. Du kan arbeta i den, 
ta ett möte eller telefonsamtal, säger John Löfgren Co-founder och Creative Director på 
Form Us With Love.  

Hybe har en klassisk, skandinavisk design med en mjuk och lekfull twist. Med tillval som 
skärm och bord kan möbeln kan ta olika form och funktion på kontoret. Varianten med  
skärm ger en avskild sittplats för fokuserat arbete. 

– Hybe passar lika bra för fokuserat arbete som för möten. Formspråket hyllar avskalad, 
skandinavisk design med rötter i flera olika designklassiker, säger Andreas Mattisson, 
Manager Product Development på EFG. 

Stockholm Design Week lyfter skandinavisk form och bjuder in designbranschen och 
allmänheten till evenemang i showrooms, studios och pop up-ytor i Stockholm. Ingen 
anmälan krävs till lanseringseventet i EFGs showroom, men antalet platser är begränsade. 
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill boka tid. Hybe kommer att finnas tillgänglig  
för försäljning från den 19 september. 

Fakta

- Designad av EFG x Form Us With Love    

- Hybrid mellan arbets- och mötesmöbel   

- Möter behovet av dynamiska, omställningsbara miljöer  

- Varianter med skärm är ljudabsorberande 
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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.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

AREA SALES MANAGER (STOCKHOLM)

Thomas Eriksson

+46 707 400 375

thomas.eriksson@efg.se

MARKETING

marketing@efg.se

Pressbilder
www.efg.se/press/ 
 

COUNTRY SALES MANAGER

Linda Jonasson Gustafsson

+46 140 67 693

linda.gustafsson@efg.se

http://www.efg.se
http://www.efg.se/press/

