ÄGGET ™

Arne Jacobsen designade Ägget™ till lobby- och lounge-områdena
på Royal Hotel i Köpenhamn. Uppgiften att designa hotellets utseende,
förutom möblerna, gav Jacobsens en fantastisk möjlighet att omsätta alla
sina teorier om integrerad design och arkitektur i praktiken. Ägget är
en av höjdpunkterna i Jacobsens totaldesign – en skulpturell kontrast till
hotellbyggnadens nästan uteslutande lodräta och vågräta ytor. Ägget
skapades med en ny teknik som Jacobsen var den första att använda:
ett bärkraftigt inre skal av skum under stoppningen. Precis som en
bildhuggare ansträngde Jacobsen sig för att först skapa en perfekt
form i gips hemma i sitt garage.

ARNE JACOBSEN 1902-1971
Samarbetet mellan Arne Jacobsen och Fritz Hansen sträcker sig tillbaka till
1934, men genombrottet kom först 1952 med Myran™. Den följdes av
Serie 7™ 1955 och med dessa två stolar skrevs Arne Jacobsens och Fritz
Hansens namn in i möbelhistorien.
Arne Jacobsen var mycket produktiv både som arkitekt och som designer.
Då han i slutet av 50-talet designade Royal Hotel i Köpenhamn, designade
han samtidigt Ägget™, Svanen™, Svanen Soffa™ och Serie 3300™ till
samma projekt.
Arne Jacobsen var en enastående och beundrad designer. Hans byggnader var inte lika uppskattade som hans möbler och annan design som
blev nationellt och internationellt populära.

Ägget ™
DESIGN

MILJÖ OCH TESTER

Arne Jacobsen, 1958.

Ägget är testat i enlighet med EN 15373 för styrka och hållbarhet - testnivå 2,
vanlig användning i offentliga miljöer (testnivå 4, enligt DS/INF 130).

BESKRIVNING
Fåtölj designad av Arne Jakobsen och tillverkad av Fritz Hansen.
Skalet består av polyuretan med glasfiberförstärkning. Skummet som
används i skalet och säteskuddarna är kallskum och polyuretanskum. Skalet
har en justerbar vippemekanism som kan anpassas efter vikten på personen

som sitter i fåtöljen. Vippmekanismen är tillverkad av stålplattor, stålrör och
fjäderstål. Justeringshandtaget är tillverkat av blankt, rostfritt stål. Underdelen
består av en satinpoleret vridbar centerdel i svetsat stålrör (Ø 38 x 2 mm),
en spindel (Ø 28 mm) bearbetad i stål och en fyrstjärnig underdel i
formsprutad aluminium. Skydden på benen är i svartgrått konstmaterial.

GARANTI
Standardvaror har fem års garanti mot fabrikationsfel (dvs. material och design). Garantin täcker inte speciella typer av läder och annat material som
beställs på begäran av kunden själv samt produkter framställda i enlighet
med kundens specifikationer. Vanligt slitage och skador på överdrag täcks
inte av garantin. Rotting och lampor har två års garanti.

UTÖKADGARANTI

VARIANTER OCH MÅTT

Fritz Hansen erbjuder en utökad garanti om du registrerar din Ägget™-fåtölj
online på fritzhansen.com/MY-REPUBLIC.
Registrering med produktens id-nummer ska ske inom tre (3) månader efter
inköpsdatum, annars gäller inte den utökade garantin.

Ägget™ finns i både textil och läder. Stolen är snurrbar och finns med
automatisk återställning. Äggets mål är:
Total höjd: 107 cm
Bredd: 86 cm
Djup: 79 (95) cm

Garantin gäller i:
5 år för: Tyg, Lutning, Snurrfunktion, Automatisk återställning, Läder: Basic.
10 år för: Bas, Skal, Läder: Basic, Classic, Rustik, Naturligt, Vitt, Optisk vitt,
Elegance, Sense.

STOPPNING
Ägget finns i följande textilier: Fame, Diablo, Canvas, Hot, Tonus,
Hallingdal, Divina, Divina MD, Divina Melange, Steelcut, Steelcut Trio,
Milani. Läder finns i följande kvaliteter: Basic, Classic, Rustic, Naturligt,
Vitt, Optisk vitt, Elegance, Sense.

ägget ™ fotpall
DESIGN

GARANTI

Arne Jacobsen, 1958.

Standardvaror har fem års garanti mot fabrikationsfel (dvs. material och design). Garantin täcker inte speciella typer av läder och annat material som
beställs på begäran av kunden själv samt produkter framställda i enlighet
med kundens specifikationer. Vanligt slitage och skador på överdrag täcks
inte av garantin. Rotting och lampor har två års garanti.

BESKRIVNING
Fotpall till Ägget, designad av Arne Jakobsen, tillverkad av Fritz Hansen.
Skalet är tillverkat av konstmaterial, stoppat med kallskum och överdraget
med tyg eller läder. Skummet som används i skalet och säteskuddarna
är kallskum och polyuretanskum. Fotpallen har inte någon snurrfunktion.
Stjärnformad fot av satinpolerad aluminium. Skydden på benen är i
svartgrått konstmaterial.

VARIANTER OCH MÅTT
Fotpallen kan fås i både tyg och läder. Mål er:
Höjd: 37 cm
Bredd: 56 cm
Djup: 41 cm

STOPPNING
Fotpallen finns i följande textilier: Fame, Diablo, Canvas, Tonus, Hot,
Hallingdal, Divina, Divina MD, Divina Melange, Steelcut, Steelcut Trio,
Milani, Comfort. Läder finns i följande kvaliteter: Basic, Classic, Rustic,
Naturligt, Vitt, Optisk vitt, Elegance, Sense.

UTÖKADGARANTI
Fritz Hansen erbjuder en utökad garanti om du registrerar din Ägget™
fotpall online på fritzhansen.com/MY-REPUBLIC.
Registrering med produktens id-nummer ska ske inom tre (3) månader efter
inköpsdatum, annars gäller inte den utökade garantin.
Garantin gäller i:
5 år för: Tyg, Läder: Basic.
10 år för: Bas, Skal, Läder: Basic, Classic, Rustik, Naturligt, Vitt, Optisk vitt,
Elegance, Sense.
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Fritz Hansen A/S ® - Denna dokumentation och de produkter och
beteckningar som används här, skyddas av lagstiftning, härunder
upphovsrätt, varumärkeslagen och marknadsföringslagen, och få inte
användas utan föregående tillstånd från Fritz Hansen A/S. Kränkning
av Fritz Hansen A/S rättigheter kan medföra rättsliga påföljder.

Huvudkontor
DANMARK - Allerød

SHOWROOMS
DANMARK - Köpenhamn
ENGLAND - London
ITALIEN - Milano
JAPAN - Tokyo
NORGE - Oslo
SVERIGE - Stockholm
USA - New York

Fritzhansen.com

