
coat tree™

Stumtjeneren coat tree™ er designet af Sidse Werner. Den er en af de 
mest mobile og funktionelle af sin art på verdensplan. Bag det lette og 
spinkle udseende er den paradoksalt nok også en af verdens mest 
robuste og praktiske stumtjenere, som kan bære et overraskende stort 
antal tunge frakker. Det dynamiske design understreges af stumtjenerens 
evne til at kunne passes ind i alle omgivelser uanset stilen i lokalet. 



GaraNtI 
Standardvarer har 5 års garanti mod fabrikationsfejl (dvs. materialer og 
design). Garantien dækker ikke specielle typer læder og andre stoffer, der 
bestilles på foranledning af kunden selv samt produkter fremstillet i henhold 
til kundens specifikationer. almindeligt slid og skader på betræk er ikke 
dækket af garantien. Der ydes 2 års garanti på peddigrør og lamper.

uDvIDet GaraNtI 
Fritz Hansen tilbyder en udvidet garanti, hvis du registrerer dit coat tree™ 
online på fritzhansen.com/MY-rePuBLIc. 
registrering med produktets id-nummer skal ske inden for tre (3) måneder 
efter købsdatoen, ellers vil den udvidede garanti ikke finde anvendelse.

antal års garanti:
5 år dækker: Lakerede stel: Mulitcolour, Hvid, Multigrey; Bevægelige dele.
 10 år dækker: Forkromet stål.

DeSIGN
Sidse Werner, 1971.

BeSKrIveLSe
coat tree™ designet af Sidse Werner, produceret af Fritz Hansen

Stumtjeneren består af 8 bøjede rør med formstøbte syntetiske og afrundede 
knopper.

varIaNter & MÅL
coat tree fås i tre lakerede udgaver: Multicolour, hvid og multigrey, samt i 
forkromet stål. 

Højde: 196 cm
Diameter: 65 cm
Diameter: 28,5 cm

SIDSe WerNer 1931-1989
Sidse Werner studerede på Kunstakademiets arkitektskole i København på 
afdelingen for Industrielt Design. I nogle år arbejdede hun som assistent på 
Nanna Ditzels tegnestue. I 1969 modtog hun et arbejdslegat fra Nation-
albankens Jubilæumsfond til at studere plastikproduktion i uSa. Fra 1970 
havde hun sin egen tegnestue. 
 
Sidse Werners værker har været udstillet i London, Paris, New York, San 
Francisco, Köln, Frankfurt, Hannover, tokyo, Stockholm og Milano.
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FRitzhansen.com

Fritz Hansen a/S ® - Denne dokumentation og de produkter og beteg-
nelser, der er anvendt deri, er beskyttet af lovgivningen, herunder den 
danske ophavsretslov, varemærkelov og markedsføringslov, og må ikke 
benyttes uden forudgående tilladelse fra Fritz Hansen a/S. Krænkelse af 
Fritz Hansen a/S’s rettigheder kan medføre retsforfølgelse.

HoveDKvarter
DaNMarK - allerød 

SHoWrooMS 
DaNMarK - København
eNGLaND - London 
ItaLIeN - Milano 
JaPaN - tokyo
NorGe - oslo
SverIGe - Stockholm
u.S.a. - New York


