Vil forbruge så
meget affaldsplast
som muligt

Ejerne af Upcycling Scandinavia var en smut omkring tunge,
engelske møbler, inden potentialet med genbrugsplast fra industrien dannede fundamentet for en ny virksomhed
Hver eneste Karoline-stol rummer 1,9 kilo affaldsplast.
Når man tænker på, at et kilo affaldsplast
sparer os alle sammen for 2,4 kilo CO2, sørger hver eneste Karoline-stol os altså for små
fem kilo CO2.
Der er ikke noget at sige til, at man hos Upcycling Scandinavia i Skive glæder sig til at
være med på Lifestyle & Design Clusters udstilling Circular Furniture and Interior Design
i forbindelse med 3DaysofDesign.
- Vi vil så forfærdelig gerne fortælle, at Karoline-stolen er lavet af 100 procent affaldsplast,
siger Erik Serritslev Jørgensen, som sammen
med Minik Helborg står bag Upcycling Scandinavia.

- Og så gik vi i gang, fortæller Erik Serritslev Jørgensen.

Det hele begyndte egentlig med et møde om
genbrug af byggeaffald i Århus, og mødet før- Han har sammen med resten af holdet hos Upte tilfældigt til stiftelsen af et selskab, inden cycling Scandinavia især øje på affaldsplast fra
Erik Serritslev Jørgensen og Minik Helborg rej- industrien.
ste til England for at se nærmere på en kol- - Vi ønsker at få fat i affaldsplasten, inden den
lektion af bæredygtige, engelske møbler, som kommer på genbrugspladsen, for der er det en
større ressource for os. Vi har som mål at bruge
skulle sælges i Danmark.
- Normalt gør man det nok omvendt, kigger så meget affaldsplast som muligt, og jo flere Kapå møblerne først, og stifter selskabet efter- roline-stole, vi producerer, jo mere minimerer vi
følgende, som han grinende siger.

CO2-aftrykket, siger Erik Serritslev Jørgensen, som

Det engelske design var ikke noget for de råder over to forme til Karoline-stolen – en medidanske forbrugere, men på vejen rundt på um og en large.
landevejene kom der ofte det samme spørgs- Med den nuværende kapacitet kan der på årsbasis produceres mange tusinde Karoline-stole.
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- Vi har store planer for Karoline-stolen på det

Jensen Studios, og i det hele taget er innovatio-

internationale marked, og på hjemmemarke-

nen stor hos Upcycling Scandinavia.

det ser vi den blandt andet som oplagt til for

- Prismæssigt er Karoline-stolen konkurrence-

eksempel

dygtig med stole lavet af nyt plast, og der kan jo
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uddannelsesinstitutioner,
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laves alverdens møbler af genbrugsplast.

Der er findes dog planer for andet end Karoline-stolen – lige nu arbejder Upcycling Scandi-

Vi ser plastaffald som en ressource, og den

navia blandt andet på et projekt, hvor plastaf-

ressource forvandler vi til noget af værdi, som

fald fra kommuners virksomheder samles ind

Erik Serritslev Jørgensen siger.

og forvandles til granulat – som Upcycling
Scandinavia laver gademøbler af til kommu-

3DaysofDesign: Circular Furniture and Interior Design

nernes uderum.

I forbindelse med 3DaysofDesign, slår Lifestyle &

- Det er dog en lang proces, men det er et

Design Cluster dørene op til en cirkulær møbeludstil-

spændende projekt med stort potentiale.
Erik Serritslev Jørgensens engagement i recycling og upcycling er udtalt, og han er bevidst
om, at forbrugerne bliver mere og mere oplyste, når det handler om bæredygtighed.
- Forbrugerne vil se dokumentation, og den
dokumentation leverer vi naturligvis i forhold

ling i Pakhus 11 i dagene d. 3.-5.sep. Her er Upcycling
Scandinavia et af de i alt 27 brands, der med til at sætte fokus på grønnere og mere cirkulære designløsninger. Derudover
detDahl
feminine designlaboratorium
Nathalie vil
Gaia
Rundkant og kunstneren Nina K Ekman hver især med

udgangspunkt i genanvendte materialer komme med
deres kunstneriske og kreative indspark til den cirkulære udstilling.

til vores produkter, siger Erik Serritslev Jørgen-

Vil du vide mere om udstillingen, og hvordan du kan

sen.

komme med på den eksklusive rundvisning, SPEAKERS

I øjeblikket er der også planer om en udendørsstol i samarbejde med Timothy Jacob

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

