Virksomhedens navn, branche og antal
ansatte
Motivation for deltagelse i CØ SMV

WE:DO:WOOD ApS, Møbler og møbeltilbehør, 3 ansatte

Hovedresultater af ressourceanalyse

Vi fandt ud af, at der findes rigeligt af affaldsressourcer til anvendelse i
produktion af nye møbler, og vores pilotprojekt beviste ligeledes at
materialerne har den rette kvalitet til udvalgte produkter.

Vi valgte at deltage i CØ-projektet for at undersøge muligheden for at
anvende genbrugsmaterialer i en serieproduktion af møbler.

Vi har ikke kunnet anvende klimakompasberegningsmodellen i dette
projekt, da værktøjet ikke gav mening ift. vores materialevalg. De
miljømæssige gevinster er dog til at få øje på da alle de valgte materialer
skulle afbrændes og nu i stedet er anvendt til møbelproduktion.
Hovedpunkter i jeres plan for udvikling
af en cirkulær forretningsmodel / et
cirkulært forretningsspor

Vi arbejder i øjeblikket på at sammenfatte vores pilotprojekt og evaluere
på både produktdesign, materialevalg og de to testfestivaler: Northside og
Tinderbox.
Det er vores plan at arbejde videre med idéen om at anvende genbrugstræ
til festivalmøbler/udemøbler og præsentere den for en række andre
festivaller i løbet af de kommende 6 måneder.
Derudover er WE:DO:WOOD og Lendager ved at undersøge mulighederne
for at anvende genbrugstræ i en række af WE:DO:WOOD andre
indendørsprodukter, dette rækker dog udover projektafgrænsningen.

Jeres vigtigste næste step

Dette projekt har været et startskud for WE:DO:OWOD ift. nye
materialevalg.
Vi vil fortsætte det gode samarbejde med LendagerUP og planlægger flere
nye produktlanceringer af både nye og gamle produktdesign lavet i
genbrugsmaterialer.

Det vigtigste budskab

Vi har fået testet konceptet om genbrugstræ i serieproduktion, og det er
ikke umuligt, men heller ikke nemt. Det kræver viden om og adgang til de
rette kilder til rene genbrugsmaterialer.
Vi har ligeledes erfaret at kravene til genbrugsmaterialer i byggeindustrien
er markant anderledes end de krav vi har i en serieproduktion. Vi har brug
for helt rene materialer, dvs. uden søm, cement og lignende urenheder der
kan skade produktionsmaskiner.
Det er vores bedste råd til andre SMV’er at starte et CØ-projekt, hvis der
findes en kunde, der har interesse for det. Det har været en stor hjælp for
os at have et veldefineret pilotprojekt til at teste CØ-konceptet, og det har
været klart at vi skal justere ift. de erfaringer vi har fået.

