analog™

Analog™ hylder det autentiske møde mellem mennesker omkring et bord,
som inviterer til nærvær. Bordet hjælper os med at finde tilbage til betydningen af de nære relationer mellem mennesker som en stærk kontrast til
det digitale liv, hvor vi hele tiden skal være online. Analog er ikke firkantet
eller rundt eller ovalt. Bordet præsenterer en ny organisk form, der bringer
det bedste fra de tre verdener sammen. Der er intet hierarki. Blot en smuk
platform beregnet til samtale mellem mennesker med familie, venner og
kolleger.

JAIME Hayón 1974“Design skal løse problemet og have en lang tidshorisont – selvfølgelig.
Men det er vigtigt at huske, at mit design er udviklet til mennesker – til
at blive brugt af mennesker. Jeg mener, at design skal provokere følelser.
Design skal få en til at have det godt. Skabe glæde.”
Den spanske kunstdesigner Jaime Hayón blev født i Madrid i 1974.
Franco døde samme år, og Spanien var et nyt, friskt og dynamisk land.
Jaime Hayón voksede op med frihed. For ham var barndommen i Spanien
i 80'erne en periode med følelsesmæssige eksplosioner, og alt dette påvirkede ham senere som designer. Som teenager fordybede han sig i skateboardkulturen og graffitikunsten, som blev grundlaget for det detaljerede,
dristige og finurlige billedunivers, der er så fremtrædende i hans værker i
dag. Efter at have studeret industrielt design i Madrid og Paris startede han
hos det Benetton-finansierede design- og kommunikationsakademi Fabrica
i 1997, hvor han samarbejdede tæt med den legendariske billedskaber
og agitator Oliverio Toscani. På kort tid avancerede han fra studerende til
leder af deres designafdeling. Otte år senere startede Jaime for sig selv,
først med sine kollektioner med designerlegetøj, keramik og møbler og
senere med indretningsdesign og installationer. Jaimes kendskab til håndværksmetoder og hans kreativitet har resulteret i kollektioner til en meget
bred kundekreds. I øjeblikket arbejder han også med indretning af hoteller,
restauranter og detailvirksomheder verden over.
Jaime bor i øjeblikket i Valencia i Spanien og har kontorer i London, Barcelona og Treviso (Italien). Hans arbejde er publiceret i kunst- og designpublikationer verden over, og han har vundet utallige priser.

DESIGN

MILJØ & Tests

Jaime Hayón, 2014.

Ved bortskaffelse kan bordet skilles ad i tre dele (bordplade, trompet og
ben) for genanvendelse og særlig håndtering. Bordpladen kræver særlig
håndtering før genbrug. Trompet (aluminium) samt benene (træ) kan genanvendes.

BESKRIVELSE
Bord designet af Jaime Hayón, produceret af Fritz Hansen.
Analog™ fås i to størrelser og fem varianter: som bord til 6 eller 8 personer
og med bordplade i hvidt laminat eller finer i eg og valnød. Basen består
af fire ben lavet af massivt træ med en finish i sort farvet eg, eg og valnød.
Benene er fastgjort til bordpladen med en ‘trompet‘ i hvid eller sort lakeret
aluminium. Undersiden af bordpladen er lakeret i farver, der matcher
trompeten. På hvert ben er der monteret sorte syntetiske glidere.

VariaNtER & MÅL
jh63
Højde: 72 cm
Længde: 185 cm
Bredde: 105 cm

jh83
Højde: 72 cm
Længde: 245 cm
Bredde: 105 cm

Bordet vil blive testet i henhold til: Funktionelle tests: EN 15372:2007 Ikke
indenlandske borde - styrke, holdbarhed og stabilitet - test niveau 2.

GARANTI
Standardvarer har 5 års garanti mod fabrikationsfejl (dvs. materialer og
design). Garantien dækker ikke specielle typer læder og andre stoffer, der
bestilles på foranledning af kunden selv samt produkter fremstillet i henhold
til kundens specifikationer. Almindeligt slid og skader på betræk er ikke
dækket af garantien. Der ydes 2 års garanti på peddigrør og lamper.

udvidet GARANTI
Fritz Hansen tilbyder en udvidet garanti, hvis du registrerer dit Analog™
bord online på fritzhansen.com/MY-REPUBLIC.
Registrering med produktets id-nummer skal ske inden for tre (3) måneder
efter købsdatoen, ellers vil den udvidede garanti ikke finde anvendelse.
Antal års garanti:
5 år dækker: Overflade på bordplade.
10 år dækker: Konstruktion af bordplade, Konstruktion af base.
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Fritz Hansen A/S ® - Denne dokumentation og de produkter og betegnelser, der er anvendt deri, er beskyttet af lovgivningen, herunder den
danske ophavsretslov, varemærkelov og markedsføringslov, og må ikke
benyttes uden forudgående tilladelse fra Fritz Hansen A/S. Krænkelse af
Fritz Hansen A/S’s rettigheder kan medføre retsforfølgelse.

Hovedkvarter
DANMARK - Allerød

SHOWROOMS
DANMARK - København
ENGLAND - London
ITALIEN - Milano
JAPAN - Tokyo
NORGE - Oslo
SVERIGE - Stockholm
U.S.A. - New York

FRitzhansen.com

