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n av Magnus Carlsson

EFG, European Furniture Group, skapar hela inred-
ningar för offentlig miljö och levererar varje vecka  
imponerande 2 200 skräddarsydda arbetsplatser till sina 
kunder. Företagets huvudkontor ligger i Tranås men EFG 
har egna försäljningsbolag även på andra orter i Sverige, 
liksom i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och 
Frankrike.

Utöver att erbjuda ett av Europas bredaste sortiment 
av kontorsmöbler, jobbar man också med att kund-
anpassa inredningarna. Kunden berättar hur det befint- 
liga utrymmet ser ut och EFG tar fram lösningar utifrån 
de givna måtten. För att presentera förslagen på ett 
levande sätt har man i allt större utsträckning börjat göra 
visualiseringar med hjälp av Autodesks programvaror.

– Det blir allt större efterfrågan på kundanpassade 
lösningar. Kunderna vill gärna signalera olika saker och 
ofta önskar man att få det färdiga förslaget anpassat efter 
egna utrymmen och önskemål. Med hjälp av visualise-
ringarna kan vi snabbt och enkelt visa kunden hur slut-
resultatet kommer att se ut, säger Marianne Guriby Dahl 
som är ansvarig för produktutveckling på EFG.

Inbyggd teknik
Inom EFG är man även en föregångare i branschen när 
det gäller  innovativa lösningar. En  produkt som fått stor 
uppmärksamhet den senaste tiden är ett konferensbord 
med intregrerade videoskärmar.

– Det har fått många blickar på sig. Att integrera 
teknik i möbler är något vi tror på. Det här är en utmärkt 
lösning när man till exempel vill kombinera klassiska 
fysiska möten med videokonferenser, säger Marianne 
Guriby Dahl.

På EFG lägger man stor vikt vid att ha ledande design- 
kompetens in-house. Nyligen centraliserade man och 
byggde ut produktionsavdelningen, och i samband med 
det passade man på att utbilda konstruktörerna i Alias 
och 3ds Max Design, programvaror som man använder 
sedan ett år tillbaka.

– Vi har länge använt Inventor, vilket fungerar bra 
för till exempel plåtmöbler. Men det har hänt så mycket 
med möblerna idag att det börjar bli lite begränsat för 
oss. Självklart strävar vi efter att ligga i framkant på det 
här området, och vi tror att vi kan öka innovationsgraden 
med hjälp av produkterna, som ger en mer spännande bild 
av slutresultatet. 3ds Max är ett bra program som det är 
väldigt lätt att imponera med, säger Marianne Guriby 
Dahl.

Ständig utveckling
Samtidigt de nya designprogrammen integreras, passar 
EFG också på att byta sitt system för dokumenthantering 
till Vault Professional, som man börjar använda under 
hösten.

– Det blir en väsentlig omställ-
ning. Vårt gamla system utvecklas 
inte lika mycket längre och vi vill 
arbeta på en plattform som är en 
standardlösning med ständig 
utveckling. Det är Vault 
Professional, säger Mari-
anne Guriby Dahl.

MER INFORMATION:
asa.pohl@cadcraft.se

3ds Max Design
– program som det är lätt 
att imponera med
Kontorsmöbler kan vara gammalt, grått och tråkigt. Men med rätt program 
och en rejäl dos kreativa tankar kan man göra möblerna riktigt spännande. 
Det vet EFG, som satsar stort på visualisering i Alias och 3ds Max Design.
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Allt i ett. Kontorsmöbler med fräck design och integrerad 
teknik är EFGs specialitet. Foto: EFG


