
droppen™

Stolen droppen™ designades 1958 av Arne Jacobsen som en del av inred-
ningen i hans mästerverk, det legendariska SAS royal Hotel i Köpenhamn. 
droppen tillverkades ursprungligen tillsammans med Svanen™ och Ägget™ 
men i en exklusiv upplaga för hotellet. efter mer än 50 års vila lanserar vi 
återigen droppen™. det är en liten stol med stor personlighet som med ny 
och fräsch design i kombination med ett ovanligt arv ger den en unik karak-
tär. Stolsryggens omfamnande design kombinerar enkelhet med rörelsefrihet, 
vilket ger en förvånansvärt bekväm känsla.



MILJÖ oCH TeSTer
om en stol ska kastas kan den monteras ned i två olika delar (skal 
och underrede) för återvinning och specialhantering. Stolens skal 
kan återanvändas. Skummet i de klädda stolarna kan granuleras och 
återanvändas. Benen och andra metalldelar kan återvinnas.

Stolen är testad enligt: Funktionella tester: en 15373:2007 Stol för 
offentlig miljö - styrka, hållbarhet och stabilitet - testnivå 2. Brandtester: 
Klädda versioner kan konfigureras för att följa: CAL TB117 (för den 
amerikanska marknaden) BS 5852 (för Storbritannien). 

GArAnTI 
Standardvaror har fem års garanti mot fabrikationsfel (dvs. material och de-
sign). 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 
Fritz Hansen erbjuder en utökad garanti om du registrerar din droppen™ 
stol 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: Lackeret underrede, Tyg, Läder: Basic.
10 år för: Underrede, Skal, Läder: Classic, rustic, naturligt, Vitt, optisk vitt, 
elegance, Sense.

deSIGn
Arne Jacobsen, 1958.

BeSKrIVnInG 
Stol designade av Arne Jakobsen och tillverkade av Fritz Hansen.

droppen™ finns med ett plastskal i sex färger och även med tyg- eller 
läderklädsel. Skalet är tillverkat av ABS-plast med nylonförstärkning på 
insidan. de klädda stolarna är stoppade med kallpressat skum och 
tapetserade med tyg eller läder. 

Underredet består av fyra ben av stålrör som antingen är förkromade eller 
lackade. de lackade benen finns endast för plastskalet och i färger som 
matchar skalet. de förkromade eller lackade benen för plaststolarna har 
svarta nylontassar. de klädda stolarna har detaljer i förkromat stål som är 
tillverkade i ett stycke med benen - och de har filttassar som skyddar golvet.

det finns även en matchande sittdyna till plaststolarna.

VArIAnTer oCH MÅTT
droppen™ finns med ett plastskal i sex färger: White, Black, Sand yellow, 
Fire red, Storm blue och Stone grey. den finns även med tyg- eller 
läderklädsel.

Sitshöjd: 46 cm
Total höjd: 88,5 cm
Bredd: 45,5 cm
djup: 54,5 cm

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™-soffan och Serie 3300™ till 
samma projekt. 

Arne Jacobsen var en enastående och beundrad designer. Hans byggnads-
verk var inte lika uppskattade som hans möbler och annan design som blev 
nationellt och internationellt folkkära.



SToppnInG
Stoppningen finns i följande textilier: Fame, diablo, remix, Canvas, Hot, 
Tonus, Hallingdal, divina, divina Md, divina Melange, Steelcut, Steelcut 
Trio, Milani och Comfort. Läder finns i följande kvaliteter: Basic, Classic, 
rustic, naturligt, Vitt, optisk vitt, elegance och Sense.

Sittdynan finns i sex olika tyger som matchar färgen på plastskalen. 
Följande färger/tyger finns tillgängliga:

WHITe
divina Melange 120

BLACK
divina Melange 180

SAnd YeLLoW
divina Md 203

FIre red
divina 562

STorM BLUe
divina 171

STone GreY
divina 944



DROPPEN™ - 3110

*För klädd version adderas ca. Höjd 10 mm, Bredd + Djup: 15 mm.
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Fritzhansen.com

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 


