
FAVN™

FAVN™ er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen.
Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog 
mellem den spanske designer og Fritz Hansen.



MILJØ & TESTS
Sofaen kan adskilles i separate dele (rygskal, base, løse hynder og ben) til 
genbrug og særlig håndtering. Rygskallen og basen kræver særlig behand-
ling på grund af den indstøbte stålramme. Skummet i de løse hynder kan 
granuleres og genbruges. Benene og alle andre metaldele (beslag osv.) 
kan genanvendes.

Sofaen er testet i henhold til:
Styrke: EN 15373:2007 Non domestic seating - niveau 2
Brand - USA: Californien TB 117 (Ikke de løse dekorative puder)
Brand - UK: BS 5852 crib 5

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 din FAVN™ sofa 
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: Stof, Ben (bevægelig del), Dekorative puder.
10 år dækker: Skal, Puder.

DESIGN
Jaime Hayon, 2011.

BESKRIVELSE
En sofa designet af Jaime Hayon, produceret af Fritz Hansen.

Skallen består af to dele, en base og en rygskal, begge lavet af hårdt 
polyurethanskum med glasfiber-forstærkning. Begge dele har en indstøbt stål-
ramme og basen er også monteret med Nozag fjedre. Basen og rygskallen 
samles med 6 stålbeslag og unbraco skruer (kan også skilles ad ved flytning 
med en unbraco nøgle nr. 4). Ydersiden af   rygskallen, samt basen er dækket 
med et tyndt, blødt lag af polyurethan skum og vat.

De fire ben består af 3 synlige dele; en polstret trompet som matcher basen,
en satinpoleret aluminiumcylinder og filtglider for at beskytte gulvet.

Tilbehør til sofaen omfatter løse dekorative puder og store filtglidere til bløde 
gulve (dvs. linoleum). En brandhæmmende udgave (CMHR), der opfylder 
Crib 5-standarder er også tilgængelig.

MÅL
•	 Dybde: 93 cm
•	 Sædebredde: 200 cm 
•	 Total bredde: 221 cm
•	 Sædehøjde: 42 cm
•	 Armlæn højde: 60 cm
•	 Total højde: 88 cm

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 Ha-
yon 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 kontoret i London, Barce-
lona og Treviso (Italien). Hans arbejde er publiceret i kunst- og designpub-
likationer verden over, og han har vundet utallige priser.



POLSTRING
FAVN™ fås i 9 unikke og anderledes Designer Selections i en kombination 
af tre tekstiler, et tekstil til skallen, et til sæde og rygpuder og et tredje er 
anvendt på de små løse dekorative puder (se valgene nedenfor). 

Sæde og rygpuder er lavet af koldskum, højelastisk polyurethan skum og 
de løse dekorative puder i Lazy Skum, visco-elastisk polyuretanskum. 
Under sædehynden på basen er der en satinbørstet plade med ingraveret 
logo og underskrift, påsyet sofaen i hånden.

Sofaen fås også som en enkel tekstil version i 7 forskellige udgaver: 
Canvas, Milani, Hallingdal, Steelcut, Steelcut Trio, Divina MD og Divina 
Melange.

De 9 Designer Selections:

VIOLET
Skal: Steelcut Trio 683
Sæde- og ryghynder: Canvas 684
Løse dekorative puder: Tonus 680

BLÅ
Skal: Milani 7157/86
Sæde- og ryghynder: Canvas 734
Løse dekorative puder: Polo 861

GUL
Skal: Steelcut 435
Sæde- og ryghynder: Canvas 414
Løse dekorative puder: Divina Melange 421

SALVIE GRØN
Skal: Milani 7157/72
Sæde- og ryghynder: Steelcut Trio 113
Løse dekorative puder: Tonica 131

LYS PINK
Skal: Steelcut 605
Sæde- og ryghynder: Canvas 614
Løse dekorative puder: Divina MD 613

SAND
Skal: Milani 7157/38
Sæde- og ryghynder: Balder 3310
Løse dekorative puder: Bass 214

SORT
Skal: Divina Melange 180
Sæde- og ryghynder: Milani 7157/50
Løse dekorative puder:  Remix 173

LYS GRÅ
Skal: Hallingdal 130
Sæde- og ryghynder: Canvas 124
Løse dekorative puder: Divina Melange 120

TAUPE
Skal: Divina MD 343
Sæde- og ryghynder: Milani 7157/91
Løse dekorative puder: Remix 233
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FRitzhansen.com

Fritz Hansen A/S ® - Denne dokumentation og de produkter og beteg-
nelser, 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 


