VEČER FRITZ HANSEN
FRITZ HANSEN predstavuje novú kolekciu jar/leto 2007
tlačová správa

3. MÁJ 2007, 19.00 H/19.30 H
otvorenie výstavy / prednáška

4. MÁJ - 11. MÁJ 2007
trvanie výstavy

DESIGN FACTORY, BOTTOVA 2, BRATISLAVA
miesto výstavy

FRITZ HANSEN A/S, DESIGN FACTORY
organizátori

VEĽVYSLANECTVO DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA

záštita Jorgen
Munk Rasmussena, veľvyslanca Dánskeho kráľovstva na Slovensku
/

SPACE LOUNGE SERIES - JEHS+LAUB

Dvojica mladých dizajnérov JEHS+LAUB - Jürgen Laub a Markus Jehs zo Štutgartu sú autormi novej kolekcie
sedenia značky Fritz Hansen - SPACE LOUNGE.
Názov SPACE zodpovedá nevšedným a inovatívnym tvarom sedenia a výberu materiálov. Sedacia plocha
plastového skeletu kresla je členená textilným čalúnením, ktoré dáva kreslu jedinečný výraz.
"Cieľom pri navrhovaní SPACE CHAIR bolo vytvori ultra-komfortné kreslo s veľmi tenkým čalúnením. Od väčšiny
tradičného sedenia sa malo líši svojim výrazne minimalistickým vzhľadom." vysvetľuje Jürgen Laub. Kolekcia
SPACE LOUNGE napriek tomu, že reprezentuje klasické obývacie zostavy, dokáže výborne doplni verejné
a súkromné priestory. "Charakter SPACE CHAIR sa mení prostredím, v ktorom je kreslo umiestnené. Vďaka jeho
univerzálnosti je ho možné použi v najrôznejších typoch interiérov.
Súčasou kolekcie SPACE je zároveň nízky servírovací stolík. Unikátny tvar tvorí sklenená okrúhla tabula v čiernom
resp. striebornom prevedení a podnož z lakovanej ocele, podobná podnoži kresla.
Dizajnérske duo JEHS+LAUB nadviazalo prvý kontakt s firmou FRITZ HANSEN pred piatimi rokmi. Tento rok
sa firma rozhodla doplni existujúcu kolekciu FRITZ HANSEN o nové ponímanie princípov sedenia.
Popri spolupráci s firmou FRITZ HANSEN, pracovali JEHS+LAUB na koncepte globálneho showroomu
pre Mercedes Benz.

JEDEN Z NAJELEGANTNEJŠÍCH DIZAJNOV ARNE JACOBSENA JE SPÄ

V roku 1970 na veľtrhu nábytku v Kodani, prezentoval Arne Jacobsen jeden z jeho najkrajších návrhov stoličku 3208. Pôvodne bola stolička navrhnutá ako nábytkové zariadenie do kancelárií a konferenčných
miestností Dánskej ústrednej banky. Dnes, o 37 rokov neskôr, je dizajn stoličky stále aktuálny. Jedinečné
zahnutie tvarov a nápadité podrúčky 3208 si zároveň získali okamžitú obľubu súkromných zákazníkov.

Dizajn stoličky so svojim typickým zakrivením sedáka, podrúčok a vypracovaním skeletu vyžadoval súčasne
vysoké nároky na proces výroby. To spôsobilo, že i napriek vysokému dopytu bola výroba na určitý čas
pozastavená. Moderná technológia výroby umožnila vyzdvihnú tieto kvality a zároveň spôsobila jednotnos
produkcie. Naviac proporcie stoličky boli prispôsobené súčasnému užívateľovi čoho výsledkom je ešte
výraznejší komfort.
FRITZ HANSEN po rokoch znovu uvádza model 3208 v čiernom, červenom a bielom lakovanom prevedení
a v čiernej koži.

KLASICKÉ STOLY V NOVÝCH VEĽKOSTIACH, S NOVÝM POVRCHOM

Svetoznáma kolekcia stolov FRITZ HANSEN navrhnutá Arme Jacobsenom a Pietom Heinom sa rozšírila
o nové typy veľkostí a spôsoby povrchovej úpravy.
SUPERELIPSE TABLE prichádza v dvoch nových veľkostiach B6166 (170x100cm) a D717 (300x130cm)
s novou povrchovou úpravou dubu a orechu s hliníkovým alebo dýhovým lemom. Dlhá rada PH a AJ
stolov bola doteraz dostupná v bielom a šedom lamináte, pôvodnú kolekciu teraz firma doplnila o čiernu verziu.
"Sme veľmi hrdí na novú kolekciu FRITZ HANSEN, pretože jednak reprezentuje jednu z najvýraznejších
dizajnérskych dvojíc dneška a zároveň zachováva klasické princípy dizajnu a filozofie našej kolekcie.
Nová kolekcia je spojením dizajnu budúcnosti s našim historickým pôvodom."
Peter Rathsach, viceprezident Fritz Hansen.
Kolekcia jar/leto je v predaji od 1. apríla 2007.
www.fritzhansen.com
www.designfactory.sk

