Click’n Tile er
beæret over at
være med i Pakhus
11

Lars Thomsen står bag et patenteret og unikt flisesystem
lavet af kunstfibre, og det hele begyndte, da han selv
bankede konventionelle fliser ned i sit private hjem
Reduce, reuse og recycle.
De tre ord danner fundamentet for Lars
Thomsen og virksomheden Click’n Tile, som
siden lanceringen i 2019 har været på markedet med et unikt flisesystem, som ved opsætning ikke kræver fagfolk eller håndværksmæssig snilde, der er ingen fuger, og hvis du
bliver træt af fliserne, kan de returneres med
pant, som er 1 krone pr. flise.
Click’n Tile er en af mange udstillere på Lifestyle & Design Clusters udstilling i forbindelse med 3DaysofDesign, og stifter Lars
Thomsen ser frem til at være med.
- Jeg er beæret over at være en del af et
selskab med mange store aktører på markedet, siger Lars Thomsen, som tilbage i 2017 fik
idéen til Click’n Tile efter endnu en omgang
med at hugge konventionelle fliser ned i
privaten.

Det må kunne gøres bedre, mere hensigtsmæssigt for miljøet, tænkte han, hvorefter
han søgte patent på sin idé.
- Siden investerede jeg i værktøj, og der er
etableret et pant-system, fordi recycling er
vigtig for vores virksomhed.

Nathalie Gaia Dahl

Lars Thomsen er bevidst om, at ting tager
tid, men han er vedholdende i forhold til
recycling, og han ser frem til at få opbakning fra regulativer og/eller lovgivning.
- Hvidevarer er for eksempel mærket med
A+, A++ eller lignende, og noget i den stil bør
indføres, så markedet med bæredygtighed
og genbrug bliver mere transparent for forbrugerne, siger Lars Thomsen, som er
bevidst om, at det er lettere sagt end gjort.
Som lille legede han som mange andre med
Lego, og efter at have hamret mange konventionelle fliser ned, spirede tanken om at
lave et alternativ – med barndommens byggeklodser som inspiration.
- Mine forældre havde en legetøjsforretning,
så Lego fyldte meget i min barndom. På baggrund af det fik jeg idéen til et flisesystem,
som jeg gik med i lang tid, inden Click’n Tile
kom til verden, fortæller Lars Thomsen.
Et flisesystem som opsættes i ét flow uden
fagfolk, et fleksibelt flisesystem som går i
opvaskemaskinen, et flisesystem som let
ændrer udtryk, og et flisesystem som lever
i et lukket kredsløb til gavn for ikke mindst
miljøet.

Montagepladerne til fliserne er lavet af samme kunststofmateriale som fliserne, så nye
plader produceres af overskud fra fliserne.
Der er intet spild, og kasserede fliser knuses
og bruges til granulat.
- Tanken om bæredygtighed og genanvendelse tager tid, og jeg ser meget frem til at
præsentere vores alternativ til konventionelle fliser – til priser som bestemt er konkurrencedygtige, siger Lars Thomsen, som
blandt andet håber at komme i dialog med
arkitekter og indretningsarkitekter i
forbindelse med udstillingen.
3DaysofDesign: Circular Furniture and Interior Design
I forbindelse med 3DaysofDesign, slår Lifestyle &
Design Cluster dørene op til en cirkulær møbeludstilling i Pakhus 11 i dagene d. 3.-5.sep. Her er Click’n Tile
et af de i alt 27 brands, der med til at sætte fokus på
grønnere og mere cirkulære designløsninger. Derudover vil det feminine designlaboratorium Rundkant

Reduce dækker hos Click’n Tile over mindre
energi i produktionen, fordi fliserne vejer
mindre end konventionelle fliser, hvilket
giver en mindre CO2-udledning i forbindelse med transport. Reuse betyder, at fliserne
kan bruges igen og igen og igen …, mens
recycle betyder, at fliserne kan genanvendes
uden yderligere belastning af miljøet.

og kunstneren Nina K Ekman hver især med udgangspunkt i genanvendte materialer komme med deres
kunstneriske og kreative indspark til den cirkulære
udstilling.
Vil du vide mere om udstillingen, og hvordan du kan
komme med på den eksklusive rundvisning, SPEAKERS CIRCLE, hvor du får mulighed for at møde alle
udstillerne og høre dem fortælle om deres tanker bag
de cirkulære designs. Du finder det hele HER

