SVANEN™

Arne Jacobsen designade Svanen™ och Ägget™ till lobbyn och loungeområdena på Royal Hotel i Köpenhamn 1958. Uppgiften att designa alla
delar av hotellbyggnaden förutom möblerna var Jacobsens stora möjlighet
att omsätta alla sina teorier om integrerad design och arkitektur i praktiken.
Vid den här tidpunkten var Svanen tekniskt nyskapande: Den hade inga
raka linjer, bara kurvor. Ett formstöpt skal av ett syntetiskt material på en
stjärnformad snurrfot av aluminium med ett lager kallskum som täckte skalet,
och som i sin tur var täckt med tyg eller läder. Dessa två designerstolar
föddes i Jacobsens garage hemma i Klampenborg norr om Köpenhamn,
och har tillverkats hos Fritz Hansen sedan dess.

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.

DESIGN

MILJÖ OCH TESTER

Arne Jacobsen, 1958.

Svanen™ är testad i enlighet med EN 15373 för styrka, hållbarhet och
stabilitet - testnivå 2 vanlig användning i offentliga miljöer.

BESKRIVNING
Fåtölj designad av Arne Jakobsen, tillverkad av Fritz Hansen.
Skalet består av glasfiberarmerad polyuretan. Skalet bärs upp av en
vridbarr Ø 28 mm stålpelare med ett Ø 38 x 2 mm långt ytterrör som är
satinforkromet, en monteringsplatta i 5 mm mattförzinkad stålplatta med en
påsvetsad stålkon, samt ett fotkryss i formstöpt aluminium. Benknopparna är
formstöpta i PA66 (nylon).

VARIANTER OCH MÅTT

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

Svanen finns i textil och läder, och i två olika höjder: standard eller
+8 cm. Därutöver fås Svanen både som snurrmodell med eller utan
retursnurr.

Fritz Hansen erbjuder en utökad garanti om du registrerar din Svanen™
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.

Sitshöjd: 40 cm / 48 cm
Total höjd: 77 cm / 85 cm
Bredd: 74 cm
Djup: 68 cm

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

™

STOPPNING
Svanen™ är stoppad med kallskum och överdragen med tyg eller läder.
Fåtöljen finns i följande textilier: Fame, Diablo, Canvas, Tonus, Hot,
Hallingdal, Divina, Divina MD, Divina Melange, Milani och Comfort. Läder
finns i följande kvaliteter: Basic, Classic, Soft, Rustic, Naturligt, Vitt, Optisk
vitt, Elegance och Sense.
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SVANEN™ - +8 cm
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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

