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Little Friend

TM

Designer: Kasper Salto
Fabricante: REPUBLIC OF FRITZ HANSEN ® 2010
Informações sobre o produto: Mesa multifuncional
para escritório ou residência.

MATERIAIS
A mesa pode ser encontrada em dois modelos:
Uma versão de altura ajustável e outra fixa.
Tampo da mesa
O tampo da mesa é um laminado compacto
de cor sólida. A parte de baixo do tampo é de latão,
polido ou cromado.
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BASE
O tubo central do modelo de altura ajustável
é um tubo telescópio. O tubo externo é de aço cromado
espelhado e o interno de aço acetinado fosco.
No modelo de altura fixa, o tubo central é de aço
cromado espelhado. Os pés e a flange são de alumínio
polido moldado à pressão.
A base também pode ser encontrada em laca
com poliuretano (PUR).
Veifique as normas de reciclagem em sua área
para saber se há possibilidade de reaproveitamento.
Itens que pesam < 1% do peso total do produto não
estão incluídos nos números ao lado 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.

