Ziito træder ind på
genbrugspladser

Møbel- og interiørvirksomheden fra Fredericia er drevet af
tre brødre, som har en kompromisløs tilgang til
bæredygtighed og cirkulær økonomi
Brødrene Oxholm mener det.
De taler ikke kun om bæredygtighed – de lever det – og det gælder både som virksomhed
og som private individer.
Simon, Jonas og Daniel stiftede i 2014 virksomheden Ziito, og i begyndelsen handlede
det mest om tøjstativer af gamle vandrør,
men siden er meget sket hos de innovative
brødre, som ikke er bange for at kaste sig ud i
nye, bæredygtige projekter.
De er med på Lifestyle & Design Clusters udstilling i forbindelse med 3DaysofDesign, og
de har spændende produkter med til de besøgende.
- I to år har vi arbejdet på et system, hvor i Fredericia, og brødrene Oxholm er på evig jagt
vi upcycler træ fra genbrugspladser, fortæller efter måder at optimere forretningsgange og
Daniel Oxholm.

-modeller.

Der er fokus på de værdifulde træsorter, og Vejen ind i forretningsmodellen med recyclet træ
der er allerede lavet en aftale med genbrugs- fra genbrugspladser gik via et EU-projekt, hvor
pladsen i virksomhedens hjemby Fredericia.

Ziito blev udvalgt som én ud af 18 europæiske

- Vi planlægger at sprede det ud til flere byer, virksomheder.
fortæller Daniel Oxholm, som nævner Vejle, Projektet gik ud på at undersøge mulighederne
Billund, Århus samt Sydhavns Genbrug som for at lave nye materialer af overskudsplastik og
oplagte samarbejdspartnere.

– træ.

Til udstillingen i Pakhus 11 i København har - I den research fik vi øjnene op for, at vi kunne
folkene bag Ziito to-tre prototyper med – alle skabe noget ved at aftage træ fra genbrugspladdesigns lavet af upcyclet træ.

ser, og det har været fantastisk at være en del

- Vi tror på, det er muligt med en systematisk af et generøst og lærerigt projekt, siger Daniel
tilgang til design, og den model bruger vi i Oxholm, som håber og tror, at projektet vokser
denne sammenhæng.
Alle designs håndlaves hos virksomheden

sig meget større endnu.

Filosofien hos Ziito hviler på en tro om, at ved

- Vi ønsker at omlægge eksisterende designs –

at designe nye måder at leve på, bliver det mu-

lave nye designs ud fra noget eksisterende – og

ligt at ændre menneskets overbelastning af

med vores model kan man sige, at infrastruk-

jorden – og Ziito vil gøre det let for kunderne

turen er med til at skabe designs, siger Daniel

at leve bæredygtigt og simpelt.

Oxholm.

- Vi glæder os til at være med og præsentere

3DaysofDesign: Circular Furniture and Interior Design

vores prototyper, og vi sætter stor pris på den

I forbindelse med 3DaysofDesign, slår Lifestyle &

positive indstilling, vi møder, når vi præsente-

Design Cluster dørene op til en cirkulær møbeludstil-

rer vores koncept.

ling i Pakhus 11 i dagene d. 3.-5.sep. Her er Ziito et af de

Der er allerede lavet planer for mulige aftagere
af produkterne, og folkene fra Ziito håber også
på, at der skabes endnu flere samarbejder med
landets kommuner.
Bæredygtighed, æstetik og nysgerrighed på
nye materialer danner fundamentet for Ziito,
og konceptet med nye designs af genbrugstræ
understreger dette.

i alt 27 brands, der med til at sætte fokus på grønnere
og mere cirkulære designløsninger. Derudover vil det
feminine
designlaboratorium
Nathalie
Gaia Dahl Rundkant og kunstneren
Nina K Ekman hver især med udgangspunkt i genan-

vendte 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

