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Klassisk loungefåtölj i modern tappning 

EFGs fåtölj Evo är en karaktäristisk loungemöbel i trä och 3D-stickat tyg. Med inspiration 
från klassiska 50-talsstolar och innovativ design tar Evo en självklar plats i lounge, 
lobby och andra lediga miljöer. Evo passar också fint i reception eller som mötesstol i 
kontorsrum. 

Evo har sina rötter i skandinavisk form och är exklusivt designad för EFG av Jonas Forsman. 
Trä möter 3D-stickad textil och skapar en unik möbel som är lätt att förälska sig i. Den 
tidlösa fåtöljen lyfter varje rum genom att både sticka ut och smälta in i sin omgivning.  
Evo tilldelades Red Dot Design Award 2022 i kategorin Home and Seating furniture med 
motiveringen: ”Its flawless appearance makes Evo an attractive piece of furniture; the focus 
on sustainable materials and durability is also particularly compelling.” 
 
Evo finns i mörka och ljusa varianter i FSC®-certifierad* ek och ask från ansvarsfullt 
producerad skog. Fåtöljen kan fås med beige eller svart tyg som är formstickat i ett enda 
stycke samt med eller utan armstöd och alla utföranden går att kombinera. De breda 
armstöden och det uppspända tygets volym gör Evo skön att luta sig tillbaka i.  
 
Cirkulärt utvecklade Evo har en lång livslängd och få komponenter, där varje del kan 
ersättas eller återvinnas var för sig. Tyget är gjort av 100 % återvinningsbar polyester och 
är formstickat i ett enda stycke, vilket minimerar spill under produktionen. Fästdetaljerna 
i fjäderstål gör att även textilen kan bytas ut. Att Evo är tillverkad helt utan stoppning 
bidrar dessutom till att kraftigt minska kemikalieanvändningen. Tillsammans med tunna 
dimensioner, låg vikt och trästomme ger detta Evo ett lågt klimatavtryck. Evo är certifierad 
med Möbelfakta. 
 
*Licensnummer FSC-C009111

Fördelar med Evo

• Tidlös skandinavisk design  

• Hållbar och innovativ konstruktion  

• Varianter i ek, vitpigmenterad ask och svartbetsad ask  

• Formstickad beige eller svart textil  

• Med eller utan armstöd  

• Passar i många miljöer  

• Få komponenter som kan ersättas eller återvinnas  

• Låg vikt och tunna dimensioner  

• 100 % återvinningsbar polyester  

• Klädsel utan skum eller stoppning  

• Cirkulärt utvecklad  

• 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

