
MATERIAIS

Assento 
 · O assento é feito de espuma de poliuretano (PUR)  

 com reforço de fibra de vidro. A espuma para   
 estofamento e a almofada do assento são  
 de espuma PUR, curada a frio.
 · O mecanismo de inclinação é feito de aço.  

 A manivela de ajuste é de aço inoxidável polido.  
 A base consiste em um tubo de aço acetinado   
 cromado conectado à base de alumínio, por   
 um cone. O suporte das pernas é de material   
 sintético cinza escuro.
 · O aço e o alumínio da base podem ser reciclados.  

 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 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.

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

Informações sobre o produto: Em 1958, Arne Jacobsen projetou a Egg™ 
para a entrada e recepção do Royal Hotel de Copenhagen. Esta cadeira 
de forma orgânica tornou-se, desde então, a representante do mobiliário 
dinamarquês, para todo o mundo. Por causa de sua forma única, a Egg cria 
uma certa privacidade mesmo em espaços públicos, e a Egg – com ou sem 
apoio para os pés – é ideal tanto para áreas de recepção e espera como para 
residências.
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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.

Egg TM
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