
SVANEN™

Arne Jacobsen designede Svanen™ og Ægget™ til lobbyen og 
loungeområderne i SAS Royal Hotel i København i 1958. Opgaven 
med at designe alle elementer i hotelbygningen foruden møblerne var 
Jacobsens store mulighed for at omsætte sine teorier om integreret design 
og arkitektur til praksis. I 1958 var Svanen en teknologisk nyskabelse: Den 
havde ingen lige linjer, kun kurver. En støbt skal af et syntetisk materiale 
på en drejefod i stjerneform af aluminium med et lag af koldt skum, som 
dækkede skallen, og som igen var betrukket med stof eller læder. Disse 
to originale desig-nerstole, der blev født i Jacobsens garage hjemme i 
Klampenborg nord for København, har været produceret hos Fritz Hansen 
lige siden. 



MILJØ & TESTS
Svanen™ er testet i henhold til EN 15373 for styrke, holdbarhed og 
stabilitet - test niveau 2 almindelig brug i offentlige miljøer. 
 

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 Svanen™ 
lænestol 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, Drejefunktion, Returdrej, Læder: Basic.
 10 år dækker: Base, Skal, Læder: Classic, Rustik, Natur, Hvid, Optisk hvid, 
Elegance, Sense.

DESIGN
Arne Jacobsen, 1958.

BESKRIVELSE
Lænestol designet af Arne Jacobsen, produceret af Fritz Hansen.

Stolens skal består af glasfiberarmeret polyuretan. Skallen bæres af 
en drejbar Ø28 mm stålsøjle, med et Ø38 x 2 mm yderrør som er 
satinforkromet, en monteringsplade i 5 mm matforzinket stålplade med en 
påsvejst stålkonus samt et fodkryds i trykstøbt aluminium. Bendupperne er 
sprøjtestøbt i PA66 (Nylon).

VARIANTER & MÅL  
Svanen™ polstres i tekstil og læder og fås i to forskellige højder; standard 
eller +8 cm. Derudover fås Svanen som drejelig med eller uden returdrej. 

Total højde: 77 cm / 85 cm 
Sædehøjde: 40 cm / 48cm 
Armhøjde: 58 cm / 66 cm
Bredde: 74 cm
Dybde: 68 cm

POLSTRING
Svanen™ er polstret med koldskum og betrukket med stof eller læder. Den kan 
beklædes med følgende tekstiler: Fame, Fame Hybrid, Diablo, Hot, Tonus, 
Tonus Meadow, Hallingdal, Divina, Divina MD, Divina Melange, Steelcut, 
Steelcut Trio, Milani og Comfort. Læderpolstring fås i følgende kvaliteter: 
Basic, Classic, Rustik, Natur, Hvid, Optisk hvid, Elegance og Sense.

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.



SVANEN™ - 3320

SVANEN™ - 3320 + 8 cm

   . 
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
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