
Sammen™ er en blød og behagelig spisebordsstol, designet af Jaime Hayon. 
Sammen er kærlighed ved første blik, fordi det er en ærlig, moderne og 
enkel stol - en behagelig stol, der får dig til at slappe af og føle dig fri til 
at dele dine tanker med alle omkring middagsbordet. Det er her, vi spiser, 
mødes, arbejder og diskuterer livets spørgsmål - store og små, og bruger 
mange timers kvalitetstid. Med Sammen kommer du i den helt rigtige 
sindsstemning - du føler dig afslappet, behageligt tilpas og klar til at deltage 
i fællesskabet. Træbenenes varme udtryk og den bløde, polstrede skal, der 
omslutter dig, gør Sammen til det perfekte valg og din spisestue lige så 
hyggelig som din stue.

SAMMEN™



MILJØ OG TEST
Ved bortskaffelse af stolen kan den skilles ad i flere dele (skal, armlæn, 
sæde og ben) til genanvendelse og særlig håndtering. Skallen kræver 
særlig håndtering på grund af den indbyggede stålramme samt finér. 
Skummet i den løse pude kan granuleres og genbruges. Benene og andre 
metaldele kan genanvendes. Tjek lokale regler for genanvendelse i dit 
område for om der er mulighed for genbrug.

Stolen vil blive testet i henhold til:
Styrke: EN 15373:2007 Siddemøbler til ikke-privat brug - niveau 2
Brand - USA: California TB 117
Brand - Storbritannien: 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 Sammen™ 
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: Stof, Puder, Armlæn, Base.
 10 år dækker: Skal.

DESIGN
Jaime Hayon, 2015.

BESKRIVELSE
Stol designet af Jaime Hayon, produceret af Fritz Hansen.

Sammen ™ fås i to varianter; med eller uden armlæn. Stolens skal er 
fremstillet af et stålskelet beklædt med blødt skum og dækket med stof. 
Armlænene består også af en stålkonstruktion beklædt med formstøbt blødt 
skum og stof. Stolens siddepude er fremstillet af en krydsfinér plade dækket 
med formstøbt blødt skum for at opnå den rette form og komfort. Skallen og 
sædepude fås fuldt betrukket i 6 forskellige designerfarver.

Basen leveres med fire ben fremstillet af naturligt eller sortlakeret egetræs-
finér. Hvert ben har monteret nylon-glidere, der passer til et bredt udvalg af 
gulvtyper.

VARIANTER & DIMENSIONER

JH20
Dybde: 58 cm
Bredde: 49 cm
Højde: 86 cm
Sædehøjde: 45,5 cm

JH30
Dybde: 58 cm
Bredde: 55,5 cm
Højde: 86 cm
Sædehøjde: 45,5 cm

JAIME HAYON 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 Hayon blev født i Madrid i 1974. Franco 
døde samme år, og Spanien var et nyt, friskt og dynamisk land. Jaime Hayon 
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 
arbejdede tæt sammen 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 kontorer i London, 
Barcelona og Treviso (Italien). Hans arbejde er publiceret i kunst- og 
designpublikationer verden over, og han har vundet utallige priser.



POLSTRING
Sammen™ fås i 6 designerfarver - alle med ben af naturligt eller sortlakeret 
egetræs-finér.

De 6 Designer Selections er:

BLUE
Tekstil: Sunniva 192

DARK GREEN
Tekstil: Balder 982

BURGUNDY
Tekstil: Balder 682

GREY
Tekstil: Sunniva 242

YELLOW
Tekstil: Hallingdal 407

LIGHT PINK
Tekstil: Sunniva 143
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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


