LITTLE FRIEND™

Det multifunktionella bordet Little Friend™ designat av Kasper Salto är
en liten men betydelsefull möbel i Fritz Hansens historia. Den nyskapande
designen är resultatet av nytänkande och annorlunda sätt att arbeta och
leva på. Little Friend är en flexibel, multifunktionell och bärbar lösning på
utmaningarna i det moderna, minimalistiska arbetet och levnadssättet.
Det passar lika bra till den bärbara datorn som till morgonkaffet.

KASPER SALTO, 1967
Kasper Salto – designern bakom Ice™-serien, bordet Little Friend™ bordet
och stolen NAP™ – lärde sig yrket som möbelsnickare hos Jørgen Wolff
och avslutade sina designstudier på Danmarks Designskole 1994. Under
sin studietid tillbringade han även en termin på Konstcentrumet i Schweiz.
Från 1996-1997 föreläste Salto på den Kungliga Konstakademin i
Köpenhamn och han blev även medlem av SE, Snedkernes Efterårsudstilling
(Möbelsnickarnas höstutställning). År 1997 blev Kasper Salto utställande
arkitekt för SE på Kunstindustrimuseet i Köpenhamn.
Den danska traditionen inom möbeldesign syns tydligt i Kasper Saltos
design med en balanserad kombination av internationellt industriell design.

DESIGN

MILJÖ OCH TESTER

Kasper Salto, 2005

Av miljömässiga orsaker kan alla delar demonteras.

BESKRIVNING

GARANTI

Det multifunktionella bordet har designats av Kasper Salto och är tillverkat
av Fritz Hansen.

Standardvaror har fem års garanti mot fabrikationsfel (dvs. material och
design). Garantin täcker inte speciella typer av läder och annat material
som beställs av kunden. Vanligt slitage och skador på överdrag täcks inte
av garantin. Fritz Hansen erbjuder en utvidgad garanti på upp till 20 år om
produkterna registreras online på fritzhansen.com/my-republic. Det är två
års garanti på rotting, mattor och lampor.

Bordet finns i två modeller: En höjdjusterbar version och en version med
fast höjd. Knappen på toppen av den justerbara modellen är tillverkad av
polerad, förkromad mässing och aktiverar höjdjusteringen. I bordsskivan
finns det ett transporthandtag utskuret. Mittröret på det höjdjusterbara bordet
är ett teleskoprör: Det yttre röret är i högglansförkromat stål, medan det
inre röret är i satinmatt stål. På modellen med fast höjd är centerröret
i högglansförkromat stålrör.
Den trebenade foten och listen är tillverkade av högtrycksgjuten, polerad
aluminium. Finns även med en lackering som matchar bordsskivan.
Modell KS11 - Höjdjusterbar
Modell KS12 - Fast höjd

VARIANTER OCH MÅTT
MODELL KS11
Höjd: 50-73 cm
Diameter: 45 cm

MODELL KS12
Höjd: 60 cm
Diameter: 45 cm
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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
DANMARK - Allerød

SHOWROOMS
DANMARK - Köpenhamn/NEDERLÄNDERNA - Amsterdam/ITALIEN Milano/JAPAN - Tokyo/NORGE - Oslo/SVERIGE - Stockholm/
ENGLAND - London/USA - New York
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