
SERIE 7™

Serie 7™ designad av Arne Jacobsen är den överlägset mest sålda 
stolen i Fritz Hansens historia och kanske även i möbelhistorien. Den 
formpressade fanerstolen är en vidareutveckling av den klassiska stolen 
Myran™. Den fyrbenta, stapelbara stolen kan ses som en kulminering av 
lamineringstekniken – en teknik som förfinades till perfektion under 20- 
och 30-talen av Søren Hansen, sonson till grundläggaren Fritz Hansen. 
Den visionära Arne Jacobsen utnyttjade möjligheterna inom laminering till 
att uppnå ett perfekt resultat, som gav stolen dess ikoniska form. 



MILJÖ OCH TESTER
Vid bortskaffande av stolen kan den delas upp i flera delar (skal och ben).
Ben och andra metalldelar kan återanvändas. Undersök med er lokala 
återvinningscentral om vad som kan återvinnas. 

Stolarna är ytbehandlade med polyuretanlack som förhindrar utsläpp av 
formaldehyd. 

Serie 7™ är testad enligt EN 1728, EN 13761 och BS 4875 för styrka 
och hållbarhet, och EN 1022, ISO 7174-1 och BS 7945 för stabilitet.

GARANTI 
Standardvaror har fem års garanti mot fabrikationsfel (dvs. material och 
design). Garantin täcker inte speciella typer av läder och annat material 
som beställs på begäran av kunden själv samt produkter framställda 
i enlighet med kundens specifikationer. Vanligt slitage och skador på 
överdrag täcks inte av garantin. Rotting och lampor har två års garanti.

UTÖKAD GARANTI 
Fritz Hansen erbjuder en utökad garanti om du registrerar din Serie 7™ stol 
online på fritzhansen.com/MY-REPUBLIC. 
Registrering med produktens id-nummer ska ske inom tre (3) månader efter 
inköpsdatum, annars gäller inte den utökade garantin.

Garantin gäller i:
5 år för: Tyg, Justerbar höjd, Snurrfunktion, Hjul, Läder: Basic, Soft.
10 år för: Skal, Underrede, Armstöd, Lack, Färgad ask, Naturlig faner, 
Läder: Rustic, Naturligt, Vitt, Optisk vitt, Elegance, Sense, Randsytt.

DESIGN 
Arne Jacobsen, 1955.

BESKRIVNING
Serie av laminerade fanerstolar designad av Arne Jakobsen, tillverkad av 
Fritz Hansen.

Alla stolar är tillverkade av laminerat formpressat och knivskuret faner. 
Serie 7™ finns i nio olika typer av faner: Lönn, Bok, Ask, Körsbär, Oregon 
pine, Alm, Ek, Valnöt och Infärgad ek, alla med klar lack. Barnstolen 
(3177) finns endast i Bok och Valnöt.

Stolan finns även i två andra utföranden; färgad ask och lack i 12 olika 
färger: Vit, Svart, Nine Grey, Egyptian Yellow, Chevalier Orange, Opium 
Red, Ai Blue, Hüzün Green, Evren Purple, Chocolate Milk Brown, Altstadt 
Rose och Trieste Blue. Barnstolen (3177) finns endast i färgad ask. 

Alla modeller (undantag 3177) finns även med stoppning på framsida eller 
full stoppning i ett stort urval av tyg och läder. 

Underdelen till modell 3107, 3207, 3177, 3187 och 3197 är av 14 mm 
förkromade stålrör med fyra ben och skydd på benen av svart konstmaterial. 
Snurrstället till 3117 och 3217 består av 14 mm förkromade stålrör och fem 
hjul med med aluminiumkappa och hårda banor (finns även med mjuka banor).

Sortimentet av tillbehör omfattar korta och långa kopplingsbeslag, skrivplatta 
(endast 3107), transportvagn, en täckkapsel för montering och stapling av 
stoppade fåtöljer, filttassar och en sittdyna ett begränsat urval av tyg- och 
lädertyper.

ARNE JACOBSEN 1902-1971
Samarbetet mellan Arne Jacobsen och Fritz Hansen sträcker sig tillbaka till 
1934, men genombrottet kom först 1952 med Myran™. Den följdes av 
Serie 7™ 1955 och med dessa två stolar skrevs Arne Jacobsens och Fritz 
Hansens namn in i möbelhistorien. 

Arne Jacobsen var mycket produktiv både som arkitekt och som designer. 
Då han i slutet av 50-talet designade SAS Royal Hotel i Köpenhamn, 
designade han samtidigt Ägget™, Svanen™, Svanen Soffa™ och Serie 3300™ 
till samma projekt. 

Arne Jacobsen var en enastående och beundrad designer. Hans byggnader 
var inte lika uppskattade som hans möbler och annan design som blev 
nationellt och internationellt populära.



MÅTT

MODELL 3107
Sitshöjd: 44, 46,5 och 48,5 cm
Total höjd: 78, 80,5 och 82,5 cm
Bredd: 50 cm
Djup: 52 cm
Bredd, sammanfogad: 51 cm
Bredd, sammanfogad och med skrivplatta: 66 cm
Djup, sammanfogad och med skrivplatta: 61 cm

MODELL 3207
Sitshöjd: 44, 46,5 och 48,5 cm
Total höjd: 76, 78,5 och 80,5 cm
Höjd golvarm: 67, 69,5 och 71,5 cm
Bredd: 61 cm
Djup: 52 cm
Bredd, sammanfogad: 66 cm 

MODELL 3187
Sitshöjd: 64 cm
Total höjd: 98 cm
Bredd: 52 cm
Djup: 54 cm

MODELL 3197
Sitshöjd: 76 cm
Total höjd: 110 cm
Bredd: 53 cm
Djup: 59 cm

MODELL 3117
Sitshöjd: 44-56 cm
Total höjd: 78-90 cm
Bredd: 50 cm
Djup: 52 cm

MODELL 3217
Sitshöjd: 44-56 cm
Total höjd: 78-90 cm
Höjd golvarm: 67-79 cm
Bredd: 61 cm
Djup: 52 cm

MODELL 3177
Sitshöjd: 32 cm
Total höjd: 60 cm
Bredd: 40 cm
Djup: 42 cm

STOPPNING
Stoppningen finns i följande kvaliteter: Canvas, Hallingdal, Divina, Divina MD, 
Divina Melange, Tonus, Remix, Milani (endast full stoppning) och Comfort. 
Läder finns i kvaliteterna: Basic, Soft, Classic, Rustic (endast full stoppning), 
Naturligt, Vitt, Optisk vitt, Elegance, Sense och randsytt läder. 

Sittdynan finns i följande tyg: Divina Melange (endast färgen 120 & 180) och 
följande läderkvaliteter: Classic (endast svart) och Elegance (endast valnöt). 

VARIANTER

• 3107, stol, stapelbar, framsida eller fullstoppad med textil med läder 
eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3207, stol, stapelbar, framsida eller fullstoppad med textil med läder 
eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3187, låg barstol, ej stapelbar, stoppad framsida eller helt stoppad 
med textil med läder eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3197, barstol, ej stapelbar, stoppad framsida eller helt stoppad med 
textil, läder eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3117, snurrstol, justerbar på höjden, stoppad framsida eller fullt 
stoppad med textil, läder eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3217, snurrstol med armstöd, justerbar på höjden, stoppad framsida 
eller helt stoppad med textil, läder eller randsytt läder, förkromad ram.

• 3177, barnstol, stapelbar, förkromad ram.
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FRITZHANSEN.COM

Fritz Hansen A/S ® - Denna dokumentation och de produkter och 
beteckningar som används här, skyddas av lagstiftning, härunder 
upphovsrätt, varumärkeslagen och marknadsföringslagen, och få inte 
användas utan föregående tillstånd från Fritz Hansen A/S. Kränkning  
av Fritz Hansen A/S rättigheter kan medföra rättsliga påföljder.

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

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


