Little Friend™

Det multifunktionelle bord Little Friend™ designet af Kasper Salto er et lille og
dog betydningsfuldt møbel i Fritz Hansens historie. Det nyskabende design
er resultatet af ideer frembragt af tænketanke om nye måder at arbejde og
leve på. Little Friend er en fleksibel, multifunktionel og transportabel løsning
på udfordringerne i det moderne minimalistiske arbejde og levevis. Det er
lige velegnet til den bærbare som til kaffen om morgenen.

KASPER SALTO 1967Kasper Salto – designeren af ICE™ Serien, Little Friend™ bordet og NAP™
stolen - blev udlært som møbelsnedker hos Jørgen Wolff og afsluttede sit
designstudium på Danmarks Designskole i 1994 . I studietiden tilbragte
Salto et semester på Kunstcentret i Schweiz. Fra 1996-1997 forelæste
Salto på Det Kongelige Kunstakademi i København og blev også udpeget
som medlem af S.E. (Snedkernes Efterårsudstilling). I 1997 blev Kasper
Salto udstillende arkitekt for S.E. på Kunstindustrimuseet i København. I
Kasper Saltos værker fortsættes den danske tradition inden for møbel-design
i en afbalanceret kombination med internationalt industrielt design. Saltos
vigtigste inspirationskilde er naturens overlegne måde at designe og benytte
farver på.
Til trods for sin unge alder har Kasper Salto allerede modtaget adskillige
designpriser for sine arbejder, f.eks. danske Knud V. Engelhardts mindelegat, Statens Kunstfond inden for kategorien Håndværk & Design og Finn
Juhl-prisen.
“Hvis folk, som sidder i stolen, bemærker, at de har siddet behageligt, så
er min opgave lykkedes”, siger Salto.

DESIGN

MILJØ & TESTS

Kasper Salto, 2005

Af miljømæssige årsager kan alle dele demonteres.

BESKRIVELSE

GARANTI

Multi-funktionelt bord designet af Kasper Salto, produceret af
Fritz Hansen.

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.

Little Friend™ fås i to modeller: En højdejusterbar version og en version med
fast højde. Knappen på toppen af den højdejusterbare model er lavet af
poleret forkromet messing og aktiverer højdejusteringen. I bordpladen er
der udskåret et transporthåndtag.
Bordpladen fås i to udførelser: kompaktlaminat i forskellige farver og finér.
Centerrøret på det højdejusterbare bord er et teleskoprør: Det ydre rør er
i højglansforkromet stål, mens det indre rør er i satinmat stål. På modellen
med fast højde er centerrøret i højglansfor-kromet stålrør. Den tre-benede
fod og flange er lavet af højtryksstøbt poleret aluminium. Fås også med en
lakering, som matcher bordpladen lavet i kompaktlaminat.

VARIANTER & MÅL
Little Friend™ fås i farverne: Hvid, sort, grå og lys sand samt med finér i
eg og valnød.

Model KS11 (Højdejustérbar)
Højde: 50-73 cm
Diameter: 45 cm
Model KS12
Højde: 60 cm
Diameter: 45 cm

(Fast højde)

udvidet GARANTI
Fritz Hansen tilbyder en udvidet garanti, hvis du registrerer dit Little Friend™
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: Lakeret base, Højderegulator.
10 år dækker: 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

