
AJ Stacking Chairs
ANT      , SERIES7     , GRAND PRIX     , DOT     , LILY

Designer: Arne Jacobsen
Fabricante: REPUBLIC OF FRITZ HANSEN ® 2012

Informações sobre o produto: Cadeiras para reuniões, 
conferências, jantar e uso particular.
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MATERIAIS

Assento
 · O assento é de laminado moldado a pressão.
 · O laminado externo é de maple, beech, ash, oregon  

 pine, cereja, elm, oak, walnut or dark-stained oak  
 e o laminado interno de beech.
 · As cadeiras podem ser encontradas também  

 em couloured ash e laca.
 · Por favor, verifique a disponibilidade do produto  

 específico.

As cadeiras não estofadas são recobertas com laca 
de poliuretano, que evita a emissão de formaldeído.  
A cadeira está disponível também com estofamento. 

 · Há vários tecidos disponíveis com a marca  
 EU Ecoflower.  
 · A espuma foi feita sem o uso de Freon.
 · A cola usada para grudar o tecido à espuma solúvel  

 em água. 

Base
A base é de aço cromado.

Verifique as regras para reciclagem em sua região para 
ver se há possibilidade de reaproveitamento. Itens 
que pesam  <1% do peso total do produto não estão 
incluídos nos números abaixo e podem ser reciclados. 

MATERIAL DE EMbALAGEM 
  
Todo papelão usado na embalagem pode ser reciclado.

DESMONTAGEM E CONSERTO

O produto pode ser desmontado para reciclagem 
e conserto. 
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PROCESSO DE FAbRICAÇÃO

Fornecedores
A postura ambiental dos fornecedores é examinada como parte do sistema de gerenciamento ambiental e de qualidade 
da Fritz Hansen.

Cromo Trivalente 
é usado na cromagem que é feita num circuito fechado a fim de reciclar a água processada. A cromagem é feita para garantir 
a durabilidade dos metais. 

Produção de Aço 
A sucata (de aço) é recolhida para reciclagem.

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

Sistema Ambiental
Temos consciência de nossas responsabilidades ambientais. Por isso, no outono de 2004, a Fritz Hansen obteve 
o certificado ISO 14001 do sistema de gerenciamento ambiental. O certificado é uma garantia aos clientes e autoridades 
de que estamos de acordo com os padrões requeridos pelo ISO 14001.

Sistema de Qualidade
A Fritz Hansen tem também o certificado ISO 9001:2000 de sistema de qualidade. O controle de segurança e saúde dos 
funcionários da Fritz Hansen visa atender ou suplantar os padrões estabelecidos pela OSHA.

Longa Duração 
A durabilidade da mobília é um fator ambiental importante. Fritz Hansen visa conseguir grande durabilidade com seu 
design atemporal e exigência rigorosa de qualidade e resistência. A cadeira atende aos requisitos da EN 15373:2008 Safety, 
resistência, durabilidade e estabilidade para uso geral e não residencial.

Por favor, visite www.fritzhansen.com para outros assuntos ambientais e de Política Corporativa Ambiental.
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