
Arne Jacobsens Grand Prix™ stol blev introduceret af Fritz Hansen 
på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i 
København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på Triennalen 
i Milano, hvor den vandt førsteprisen – Grand Prix, som er udstillingens 
fineste udmærkelse. Siden da er stolen altid blevet kaldt Grand Prix-stolen. 
Grand Prix-stolen blev oprindeligt introduceret med et understel af træ. 
I dag fås den både med understel af træ og stål.

GRAND PRIX™

3130



ARNE JACOBSEN 1902-1971
Samarbejdet mellem Arne Jacobsen og Fritz Hansen går tilbage til 1934. 
Men det var først i 1952, at gennembruddet kom med Myren™. Den blev 
efterfulgt af Serie 7™ i 1955, hvormed han og Fritz Hansen skrev deres 
navne ind i møbelhistorien. 

Arne Jacobsen var særdeles produktiv både som arkitekt og designer. 
I slutningen af 1950erne designede han SAS Royal Hotel i København, 
til samme projekt designede han Ægget™, Svanen™, Svanesofaen™ og 
Serie 3300™.

Arne Jacobsen var og er en beundret og fremragende designer. Betydningen 
af Arne Jacobsens bygninger var knap så værdsat, men hans møbler og 
andre designværker er blevet nationalt og internationalt folkeeje.

MILJØ & TESTS
Ved bortskaffelse af stolen kan den skilles ad i flere dele (skal og ben).
Benene og andre metaldele kan genanvendes. Tjek lokale regler for
genanvendelse i dit område for om der er mulighed for genbrug. 

Ikke-polstrede stole er overfladebehandlet med polyurethanlak, som 
forhindrer udledning af formaldehyd. 

Grand Prix™ er testet i henhold til EN 13761, EN 1728 og BS 4875 
for styrke og holdbarhed, og EN 1022,  ISO 7174-1 og BS 7945 for 
stabilitet (se testrapport for 3107, som er samme konstruktion).

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.

UDVIDET GARANTI 
Fritz Hansen tilbyder en udvidet garanti, hvis du registrerer din Grand Prix™ 
stol 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: Base: Træ, Stof, Læder: Basic, Soft.
 10 år dækker: Base: Stål, Skal, Farvet ask, Naturlig finér, Læder: Classic, 
Rustik, Natur, Hvid, Optisk hvid, Elegance, Sense.

DESIGN 
Arne Jacobsen, 1957.

BESKRIVELSE
Serie af laminerede finérstole designet af Arne Jacobsen, produceret af 
Fritz Hansen.

Sædet er lavet af formpresset finér og fås i to slags finér; eg og valnød, 
begge med klar lak, samt i farvet ask i 12 forskellige farver: Hvid, Sort, 
Nine Grey, Egyptian Yellow, Chevalier Orange, Opium Red, Ai Blue, 
Hüzün Green, Evren Purple, Chocolate Milk Brown, Altstadt Rose og 
Trieste Blue. Forsidepolstring og fuldpolstring fås i et stort udvalg af stof- og 
lædertyper. 

Understellet består af 4 ben og fås med henholdsvis 14 mm forkromet 
stålrør med bendupper af sort kunststof (stabelbare) og træben i finér/farvet 
ask, der matcher sædet (ikke stabelbare, kun tilgængelig i udvalgte farver i 
farvet ask: Hvid, Sort og Nine Grey).

Sortimentet af tilbehør omfatter koblingsbeslag, transportvogne, filtglidere og 
en dækkapsel til montering og stabling af polstrede stole. 

POLSTRING
Polstring er mulig i følgende tekstiler: Canvas, Hallingdal, Divina, Divina MD, 
Divina Melange, Tonus, Tonus Meadow, Milani (kun fuldpolstring), Remix og 
Comfort. Læderpolstring fås i følgende kvaliteter: Basic, Soft, Classic, Rustik 
(kun fuldpolstring), Natur, Hvid, Optisk hvid, Elegance og Sense.  



MÅL & VARIANTER

MODEL 3130
Stapelbar, forside- eller fuldpolstret, forkromet stel.
• Sædehøjde: 44, 46.5 eller 48.5 cm
• Højde: 78, 80.5 eller 82.5 cm
• Bredde: 50 cm
• Dybde: 50 cm

Finér: Eg og valnød. 
Farver: Hvid, Sort, Nine Grey, Egyptian Yellow, Chevalier Orange, 
Opium Red, Ai Blue, Hüzün Green, Evren Purple, Chocolate Milk Brown, 
Altstadt Rose og Trieste Blue.
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FRITZHANSEN.COM

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
Fritz Hansen A/S
Allerødvej 8
DK-3450 Allerød
Danmark

Tel  +45 48 17 23 00
Fax  +45 69 80 40 20


