
PK63™ / PK63a™ 

I 1968 fik Poul Kjærholm ideen at designe en serie af borde, der kunne 
kombineres med hans forskellige lounge stole og sofaer. Det var under 
udviklingen af stolen   PK20™, at han også skabte borderne, der kunne 
skaleres i størrelsen og dermed matche en bred vifte af hans stole og 
sofaer. Bordene PK63™ og PK63a™ blev designet til at stå foran PK31™ 
sofaen i henholdsvis 2-personers og 3-personers.



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 
PK63™/PK63a™ 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: 20.

DeSIGN
Poul Kjærholm, 1968. 
 

BeSKRIveLSe
Sofaborde designet af Poul Kjærholm, produceret af Fritz Hansen.

PK63™ og PK63a™ fås med tre forskellige bordplader: Skifer, marmor og 
granit. underdelen til begge borde er af satinbørstet rustfrit stål. 
 

vaRIaNTeR & MÅL

PK63
Højde: 31 cm
Længde: 180 cm
Bredde: 60 cm

PK63a
Højde: 31 cm
Længde: 120 cm
Bredde: 60 cm

PouL KjæRHoLM 1929-1980
Poul Kjærholm var uddannet bygningssnedker og fortsatte studierne på 
Kunsthåndværkerskolen i København. Han var specielt interesseret i forskel-
lige konstruktionsmaterialer; især stål, som han anså for at være et naturligt 
materiale med samme kunstneriske ædelhed som andre naturlige materialer.
Poul Kjærholm var ansat hos Fritz Hansen i ca. 1 år, hvor han designede et 
antal bemærkelsesværdige prototyper til stole.

I 1955 indledte Poul Kjærholm samarbejdet med fabrikanten ejvind Kold 
Christensen, som varede indtil Poul Kjærholms død i 1980. I 1982 overtog 
Fritz Hansen produktionen og salget af “ Kjærholm- Kollektionen”, som var 
blevet udviklet i årene 1951 til 1967, med designs, som er logiske helt 
ned i den mindste detalje og med en eksklusiv udstråling. I 2007 føjede 
Fritz Hansen 2 nye møbler til Kjærholm-Kollektionen. Disse møbler – stolen 
PK8™ og spisebordet PK58™ - havde aldrig før været i produktion.
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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
itaLien - milano
JaPan - tokyo
noRGe - oslo
sveRiGe - stockholm  
enGLanD - London
U.s.a. - new York 


