
KAISER idell™

Med sin unikke kvalitet, præcisionsteknik og håndværk udstråler KAISER 
idell™ serien originalitet, en enestående skulpturel kvalitet og rent design, 
når det er bedst. KAISER idell er et originalt Bauhaus design, skabt af 
sølvsmeden Christian Dell. Udgangspunktet for serien er et verdens-
patenteret drejeled og den karakteristiske kuppel, som er påstemplet 
”ORIGINAL KAISER-idell”.



MILJØ & TESTS 
Af miljømæssige årsager kan alle dele på lamperne skilles ad.  

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 din KAISER 
idell™ lampe 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.

DESIGN
Christian Dell, 1931.

BESKRIvELSE
Lamper designet af Christian Dell, produceret af Fritz Hansen. 

KAISER idell™ kollektionen fås i forskellige versioner: Bord-, væg-, gulv-
lamper og pendler. Lamperne fås i farverne: Sort, elfenben, hvid, rubinrød 
og matsort (nogle af versionerne fås i et udvalg af disse farver).
I lamperne kan anvendes lyskilder i energiklasse: A++, A+, A, B, C, D.

vARIANTER & MÅL

MODEL 6556-F  MODEL 6556-T
Højde:125 cm  Højde: 43 cm
Diameter: Ø21 cm  Diameter: Ø21 cm 
 
MODEL 6580-F  MODEL 6631-LUxUS
Højde: 125-135 cm  Højde: 42,5 cm
Diameter: Ø21 cm  Diameter: Ø28,5 cm

MODEL 6722-T   MODEL 6722-W
H: 25,5 cm  Længde: 32,8 cm
Diameter: Ø14,6 cm  Diameter: Ø14,6 cm

MODEL 6631-P
Højde: 14,0 cm
Diameter: Ø28,5 cm 
Ledningslængde: ca. 280 cm 
Krom baldakin

CHRISTIAN DELL 1893-1974
Christian Dell var en tysk sølvsmed og designer. Fra 1922 til 1925 
arbejdede han som formand på Bauhaus’ metalværksted i Weimar, hvor 
han stod bag en meget innovativ og banebrydende designstil. Bauhaus 
indtager sin helt egen plads i det 20. århundredes kulturhistorie, som omfat-
tede arkitektur, design, kunst og de nye medier. Som en af de første lære-
anstalter inden for design førte Bauhaus adskillige af de mest fremragende 
af den tids arkitekter og kunstnere sammen. 

Fra og med 1926 tegnede Dell lyskilder, ofte for lampefabrikken Gebr. 
Kaiser & Co. Det første katalog blev udsendt i 1936, og det var her, bor-
dlampemodellen 6631 Luxus blev vist for første gang. Denne lampe blev 
hurtigt uden sammenligning den førende model i KAISER idell™-serien. Både 
dengang og i dag står den som symbolet på fornemt tysk design, et udsøgt 
materialevalg og præcisionsteknik.

Betegnelsen “idell” henviser til ordet idé og til designerens efternavn, Dell. 
“Kaiser” henviser til den oprindelige fabrikant – KAISER idell.
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KAISER idell™ - 6556-T 



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 


