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Forord

Dette kompendium indeholder inputs til råmaterialer
og tilgængelige materialer, der er klar til brug. Vi vil dog
opfordre læserne til at forholde sig kritisk reflekterende. Som designer eller producent bør man altid lave en
grundig og up-to-date research i forhold til, hvilke miljømæssige fordele og ulemper, de materialer, man ønsker at anvende, har. Samtidig er det relevant at forholde
sig til, hvilke konsekvenser valget af materialer vil få for
produktets kvalitet, da netop produktets levetid – både
fysisk og æstetisk – har en stor indflydelse på den reelle
grad af bæredygtighed.
Bæredygtighed forpligter
Når man taler bæredygtighed, spiller alle mekanismer
en rolle, lige fra hvilke materialer, hvor de kommer fra,
hvordan kom de til fabrikken, til hvordan håndterer
fabrikken dem, hvordan opvarmes fabrikken, hvordan
de ansatte har det? Når man så står med det endelige
produkt, som måske lever alt imellem 1 og 100 år, hvad
gør man med det derefter? Er det forbrugerens ansvar,
eller har den producerende virksomhed også et ansvar
eller måske mellemleddet?

Ved du noget, vi ikke ved?
Hvis du, efter gennemlæsningen af kompendiet, undrer
dig over, hvorfor vi undladt eller glemt et materiale, du
mener, har en naturlig plads i samlingen, er du meget
velkommen til at sende en hint, et link eller en artikel.
Vi håber at kunne opdatere kompendiet regelmæssigt i
takt med at nye materialer dukker op, eller gode, gamle
materialer og metoder bliver genopdaget og støvet af.
God fornøjelse.
Kontakt: Eva Paarmann, evp@via.dk
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Start din rejse
Alle disse spørgsmål cirkulerer rundt omkring de bæredygtige materialer, så udover at dette katalog kan være
en inspirationskilde, håber vi det kan motivere mange
til at dykke endnu dybere ned i emnet. Vi har prøvet at
skabe et overblik, give inputs med på vejen, så den rejse
bliver lettere at begive sig ud på.

VIA University College
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Hvad er bæredygtighed?
Samtale med Steffen Max Høgh

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for
at opfylde deres behov i fare.

forskellige aspekter - derfor hælder Steffen til
den lidt mere overordnet definition.
Møbelbranchen er godt med
”Grundlæggende er den danske møbelbranche
ret langt fremme på løsninger og tiltag, men
det overskygges af, at danskerne forbruger
langt mere end den gennemsnitlige verdensborger. Hvis alle mennesker havde samme
forbrug som danskerne, skulle der bruges fire
kloders ressourcer,” siger han. ”Pointen er i al
sin enkelthed, at det går rigtig godt på nogle
områder, vi har nye forretningsmodeller, nytænkninger i produktionen og er blevet bedre
til certificeringer. Vi er i gang med spændende
løsninger, men vi forbruger alt for meget.
Derfor er verdensmål nr. 12, ansvarlig forbrug
og produktion, det mest relevante at arbejde
med, når man kigger på bæredygtighed i den
danske møbelbranche. Det er klart at verden
er mere kompliceret end som så, og det er
klart at mange af verdnesmålene hænger
sammen. Eksempelvis ansvarlig forbrug og
produktion og klimaforandringer. Det betyder ikke, at de andre verdensmål ikke er
vigtige, men møbelbranchens største problem er affald. Det er den nød vi skal knække i
branchen.”

- Gro Harlem Brundtland

Hvad er bæredygtighed egentlig?
Bæredygtighed kan defineres som et af FN’s
17 verdensmål, der udover at være miljømæssigt bæredygtige har fokus på økonomisk og
social udvikling. Verdensmålene inkluderer
også mål for fred og sikkerhed, og mange
virksomheder tager udgangspunkt i verdensmålene, når de skal definere deres CSR-program.
Var har talt med Steffen Max Høgh, CSR-direktør hos Holmris B8, for at få et mere
overordnet syn på bæredygtighed i møbelbranchen. Steffen Max Høgh er en vaskeægte
ildsjæl, når det kommer til bæredygtighed
og er blandt andet manden bag podcasten
Bæredygtig business, utallige foredrag og er
i det hele taget en af de største eksperter på
området. Han er desuden aktuel med bogen
Bæredygtig Business – for bundlinjen og en
bedre verden til marts 2021.
“Jeg bruger gerne de 17 verdensmål til at
beskrive bæredygtighed, men er personligt
mere til Gro Harlem Brundtlands definition i
Brundtlandsrapporten fra 1987: En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de
nuværende behov uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres
behov i fare,” siger han.
Bæredygtighed er et så bredt begreb, at man
let bliver forvirret, da det rummer mange

Henrik Holmris & Steffen Max Høgh. Foto Holmris B8
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Hvad er bæredygtighed?
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Genanvendelse er langt
nede i affaldshierarkiet
I den forbindelse er det vigtigt at nævne den
cirkulære økonomi, for den kommer vi ikke
uden om. Cirkulær økonomi er midlet, der
skal til for at nå i mål med verdensmål nr.
12, ansvarligt forbrug og produktion, ifølge
Steffen Max Høgh. Målet er at reducere
affaldsmængden og derved minimere vores

klimabelastning.
”Forbrugeren har talt meget tydeligt,” siger
Steffen Max Høgh. ”Stort set alle undersøgelser viser, at danskerne gerne vil leve mere
bæredygtigt, og det definerer de ofte som et
mere klimavenligt liv, fuld af biodiversitet.”
For at nå det mål må man forlænge produkters (og materialers) levetid og Steffen Max
Høgh hiver nogle forskellige muligheder frem.
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Hvad er bæredygtighed?

• ’Circular supply’ som i møbelkontekst
blandt andet er certificeringer. Nye møbler
skal laves af ordentlige, rene materialer
uden en masse kemi, der kan leve i lang tid
og er nemme at genanvende. De skal designes til disassembly, så alt kan skilles ad.

forståede ved bæredygtighed er. ”Det som forbrugeren og de store virksomheder kommer
til at efterspørge i fremtiden er det minimale
CO2-aftryk, og det siger certificeringen ikke
noget om. Certificeringer er gode, men de
kan kun sige noget om, hvorvidt møbler og
eller materialer er kommet til på en ansvarlig
måde.”

• ’Product life extension’ som for møbler
betyder rensning, vedligeholdelse og reparation. Eller at møblet når sin endestation:
genanvendelse.

Der kommer ifølge Steffen tre tiltag, vi kommer til at se vinde frem de næste år. Det er
take-back løsninger, leje/leasing og CO2-tal
på møblerne.

• ’Product as a service’. Muligheden for at
leje/lease. Leasing er ikke bæredygtig i sig
selv, men tvinger forhandlere/producenter
til at tage møbler retur, og dette skaber et
ønske om møbler, der kan leve længe for at
skabe mest muligt profit.

Især CO2-tal, spår han, vil blive en helt ny
målestok for forbrugere og virksomheder som
har en målsætning om at være CO2 neutrale.
Det bliver en måde at navigere i møbler på,
men også en mulig brandingvej for virksomheder og endnu et designkrav til producenterne.

De tre veje at gå:

Hvad er prisen, og hvor meget CO2 har den
udledt?
”Hvis man tror, certificeringer, som vi kender
dem nu, løser problemet, tager man grueligt
fejl. Det er bestemt en del af løsningen, men
kan på ingen måde stå alene,” siger Steffen
Max Høgh, da vi spørger, hvad det mest mis-

Det har været utroligt spændene at få
Steffens synspunkter med, hvilket giver stof
til eftertanke. I kompendiet har inkluderet
cases på virksomheder, der allerede har taget
ovenstående tiltag til sig og arbejder mod en
mere bæredygtig industri.
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Transport af varer

Det globale marked er en realitet. Det er ganske få lande,
Danmark ikke har samhandel med. Danskernes import og
eksport er stigende. Vores betalingsbalance har det fint;
i september 2020 var overskuddet ca. 13 milliarder kr. –
altså klarer dansk industri sig godt – vi sælger for mere
end vi køber.
I 2019 indløb der ikke desto mindre ca. 49.5 millioner ton
importeret gods til de større danske havne. En stigning
på ca. 18% i forhold til år 2000, hvor der landede 41,78
millioner ton. Med andre ord rigtigt meget gods – og her i
er ikke indregnet tallene for eksport.
Al den transport er uden tvivl godt for både økonomien
og udbuddet af tilgængelige varer.
Ser man på CO2 belastningen for den enkelte vare købt i
eksempelvis Kina, vil denne belastning umiddelbart ikke
tælle meget i varens samlede livscyklus analyse. Men
inden for skibsfart, som står for ca. 85 pct. af udledningerne fra transportbranchen, var CO2-udledningen pr
mio. kr. produktion 156 ton i 2017 mod 151 ton i 2014.
Altså en stigning på 6 ton pr. 1 million kr. produktion.
I øjeblikket har vi øjnene stift rettet mod CO2 udledning
p.gr.af vores bekymring for klimaforandringerne. CO2 er
dog ikke det eneste problem, der er forbundet med den
intensive transport af varer: Luftforurening, oliespild,
plastforurening af havene og forringede levevilkår
for havenes dyr grundet støj fra skibene er andre
følgevirkninger af global handel. Disse er også væsentlige parametre at have med i sine overvejelser, når man
skal beslutte, om man vil bruge materialer, der skal transporteres langvejs fra – eller man vil finde et mere lokalt
alternativ.
Kilde: Danmarks Statistik www.dst.dk
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Ready Made Go Totem Stool by Michael Marriott i smile plastic. Photographer Ansgar Sollman
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Plast
Introduktion

I dag stammer mere end 90% af plasten
fra virgin råolie som udgør 6% af den
globale olieproduktion – Dette svarer til
olieforbruget i den globale luftfartssektor.
Hvis ikke vi gør noget ved vores produktion, vil væksten kun stige og udgøre 15%
af den globale CO2 emission i 2050.
Derfor skal vi blive bedre til at genanvende vores plastikaffald
Møbelbranchen er kun en enkelt spiller i
dette forbrug, men den har et ligeså stort
ansvar som alle andre industrier til at kigge indad for at se, hvordan de kan være
med til at minimere brugen af olie i plast.
Hvis møbelbranchen også efterspørger
genanvendt plast, vil det være med til
øge efterspørgslen på genanvendelsen af
plast generelt.
Der er forskellige takes på, hvordan
man kommer den udfordring til livs og i
virkeligheden er vi nok langt fra at være i
mål, men alle initiativer, der fokuserer på,
hvordan vi kan formindske CO2 aftrykket og forureningen, må siges at være et
skridt i den rigtige retning.
I Danmark er vi i fuld gang med at lære at
sortere affald, men desværre er sort-

ering af plast på husaffald endnu ikke
rigtigt nået til at kunne genanvendes.
Husaffaldet er et miks af mange forskellige typer plast og derfor svært at
navigere i. For at plast skal kunne genanvendes, skal det enten være en ren type
plast eller hvis det er en blandingsplast,
så skal den tilbage til det oprindelige produktionssted for at kunne genbruges.
Dette betyder, at nye typer af plast, der
f.eks. er baseret på cellulose fra planter,
gerne på sigt skal kunne indgå i en
cirkulær løsning for at være rigtigt bæredygtige.
Genanvendt plast kommer derfor tit og
ofte fra en specifik produktion (f.eks
plastikflasker), hvilket også er godt. Men
hvordan får vi alt det plast med, der
ender på genbrugsstationerne? Bedre
sortering? Bedre mærkning? Krav til
mængden af plastyper?
Det norske firma Quantafuel arbejder
med at nedbryde plasten i atomer og
ender op med olie og andre flydende
produkter, som så kan genanvendes på
ny – måske er det vejen frem?
Kilder: re-plastic.dk, quantafuel.com
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Facts omkring plast
Definition af biobaseret og bio nedbrydeligt plast
En biobaseret plast defineres som en
polymer, der er sammensat eller afledt helt
eller delvist af råvarer, der stammer fra
fornybar biomasse.
Bionedbrydeligt plast kan fremstilles af
enten biobaserede eller fossilbaserede
råvarer. Noget bionedbrydelige plast kan
nedbrydes meget hurtigt i et miljø, men
over mange år (eller slet ikke) i et andet.
Derfor er det vigtigt at tage højde for, hvor
plasten er bionedbrydelig.
Kilde: dakofa.dk
Styrke ved Genanvendt plast
Hver gang en plast regenereres (nedbrydes og omsmeltes), ødelægges lidt
af dens molekylestruktur. Ved en kemisk
genanvendelse kan man stort set opnå de
oprindelige egenskaber. Ofte kan man ved
hjælp af additiver, så som farve, og antioxidant mfl. genskabe kvaliteten og tilføre de
værdier, som plaststøberen efterspørger til
det produkt, han skal støbe.
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Stolen R.U.M (Re-used Materials) designet for Wehlers af C. F Møller Design.
Ryg og sæde er lavet i genanvendt fiskenet og stellet i genanvendt stål.
Produceret hos Letbæk A/S og JM rør A/S
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Plast

Foto: Smile Plastic

Model: Dansk affaldsminimering

Smile Plastic
Materialenavne:
Alba, Charcoal, Kaleido, Ocean,
Grey Mist, Blue – Black Dapple
Hvad:
Genavendt plast i plader.
Ingredienser:
100 % genanvendt plast fra
industri og forbrugere, hovedsagligt indsamlet i Storbritannien samt en lille mængde fra
nærliggende lande i Europa.
F.eks. youghurtbægre, emballage, skærebrætter osv.
Produktion (hvor):
Storbritannien.
Produktion (hvordan):
Materialet er presset fremfor
ekstruderet eller rullet, for at
bevare farverne i de forskellige
plader.

Dansk affaldsminimering
Ingredienser:
Affaldsplast fra kommuner og
erhverv. PP & PE.

skæres. Styrken er på næsten
samme niveau som virgin plast
da alle plader kun er lavet af én
type plast.
100% vandafvisende og modstandsdygtig i alt vejr samt UV
bestandig (undtagen kollektionen Alba, der kan gulne i
solen)
Modstandsdygtig mod ridser,
men kan også genpoleres.

Produktion (hvor):
Danmark.
Produktion (hvordan):
Efter en manuel sortering renses
den neddelte plast i et vaskeanlæg. Herpå sorteres den i et stort
vandkar, idet plastfraktionerne
fordeler sig efter massefylde.
En sorteringsenhed med NIR
teknologi, separerer PP/PE fraktionen, således at der opnås en
optimal renhed og et homogent
materiale.
Efter tørring omsmeltes plasten
til salgsbare fraktioner, granulat
eller flakes, klar til støbning hos
plastproducenten.
Udviklingsfokusset lige nu er
rettet mod en højere genanvendelsesprocent. Der arbejdes hen
mod en ny teknologi, med det
mål at kunne udskille og rengøre
PET.

Varighed/ Levetid:
På samme niveau som virgin
plast.
Anvendelse:
Kan bruges i møbelindustrien og
interiørbranchen til overflader,
sæder, møbler osv.
Taktilitet:
Mat og plan overflade, kan
poleres.

Egenskaber:
Kommer som et plademateriale,
der kan opvarmes og formes
til forskellige former. Det kan
høvles, poleres, bores og CNC

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Styrker:
100 % recycled og 100%
genanvendeligt. Materialerne er
nemme at bearbejde og rengøre.
De tilbyder speciallavede udgaver, hvor kunden kan anvende
eget restaffald og/eller få ønsker
til specialprodukter (eller en

særlig opgave) opfyldt.

Link:
smile-plastics.com

Egenskaber:
De forskellige plasttyper Dansk
affaldssortering leverer har
forskellige kvaliteter. Men som
udgangspunkt samme egenskaber som tilsvarende virgin plast,
med forbehold for styrken der
bliver svagere hver gang, man
genanvender plast. Man kan dog
ofte ved hjælp af additiver så
som farve og antioxidant mfl.
genskabe kvaliteten og tilføre de
værdier.
Varighed/ Levetid:
Samme som tilsvarende virgin
plast.
Anvendelse:
Samme anvendelser som
tilsvarende virginplast.
Taktilitet:
Samme taktiliet som tilsvarende
virginplast.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
dkaffald.dk

Styrker:
Samler bredt ind og kun i
Danmark, og ikke afhængig af
en bestemt ressource. Har et
avanceret rensningsanlæg der
gør det muligt at genanvende
forurenet plast.

Udfordringer:
Når man arbejder med pladematerialer frem for støbning vil der
forekomme spild fra bearbejdningen af materialet.
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Plast

Maters Ocean chair med skal i plastix. Foto Mater

Ocean Waste Plastics

Plastix

Ingredienser:
Genanvendt plastik fundet i
havene af typerne PP og PE.

Hvad:
Plast til støbesprøjtning og
ekstrudering.

Produktion (hvor):
Danmark.
Produktion (hvordan):
Ocean waste plastic er et koncept som er skabt med et ønske
om at minimere mængden af
virgin plast.
For hvert batch af OWP kan man
få koordinaterne til, hvor i verdenen det er samlet op.
De samler plast ind ved at afholde ekspeditioner med lokale
fiskere og ved at få fiskerne til
at samle affald på vej ud og ind
fra deres fisketure. Dernæst
transporteres affaldet til sorteringsfaciliteter, hvor det bliver
sorteret, vasket, skyllet, strimlet
og lavet til pellets. Disse pellets
kan bruges til produktionen af
nye produkter. De samarbejder
med Re-Sea Project.

Styrker:
Ved at anvende OWP er man
samtidig en del af en bevægelse,
der har et mål om at for hvert
gram OWP der bliver brugt, bliver der fjernet et gram plastik fra
havet. Det er en produktion med

Egenskaber:
Samme som lignende virginplast, med forbehold for styrken.

Ingredienser:
Genanvendt plast fra marineindustrien f.eks. fiskenet og
trawlers. Kan også bruges som
enkelstående materiale eller i et
materiale blend.

Varighed/ Levetid:
Samme som lignende virginplast.
Anvendelse:
Emballage og alt hvad der ellers
kan støbes i PP og PE.

Produktion (hvor):
Danmark men med råmaterialer
fra hele verdenen.

Taktilitet:
Samme som lignende virginplast.

Produktion (hvordan):
Plastix har udviklet en teknologi
der muliggør genanvendelse af
plastfibre og stiv plast.
Materialerne transporteres til
fabrikken med skib for at opnå
det lavest mulige CO2 -impact.
Her bliver de først sorteret, renset, tørret og adskilt. Hernæst

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Eurofins, CONEQ, Reach.
Link:
reseaproject.com
issuu.com
oceanwasteplastics.com

en stor transparens med hensyn
til hvor materialet kommer fra.

Styrker:
Det er upcycling og bidrager til
cirkulær økonomi.
Man forlænger materialets
levetid.

Udfordringer:
Lang transport fra hvor plasten
bliver opsamlet til produktionsfaciliteterne.

Udfordringer:
Der er udfordringer med genbrugsplast når det skal støbes,
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bliver alle nettene analyseret for
at vurdere genanvendelighed.
Egenskaber:
Kan støbes og anvendes til
forskellige produkter.
Varighed/ Levetid:
Samme som tilsvarende virgin
plast.
Anvendelse:
Anvendes til diverse plast
produkter som erstatning for ny
plast.
Taktilitet:
Mat og glat overflade.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
plastixglobal.com

da det sætter krav til flydeevne.
Derfor skal der findes det helt
rigtige blandingsforhold mellem
forskellige typer af genanvendt
plast.
Man skal være opmærksom
på, at der er lang transport fra
hvor nettene indsamles og til
Danmark.

VIA University College
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Plast

Foto kredit: Pond Global

Foto: Vogt Plastics

Pond
Ingredienser :
Laves af kulhydrater fra majs.
Produktion (hvor):
Danmark.
Produktion (hvordan):
Pond er en dansk virksomhed,
som producerer bioresin systemer, der er 100% biobaserede og
biologisk nedbrydelige. Bioresinen produceres ud fra kulhydrater,
som kan komme fra forskellige
kilder. I øjeblikket er det hovedsageligt kulhydrater fra majs. På
sigt forventer de at bruge alger.
Bioresinen er velegnet til at
binde mange typer af naturlige
fibre som hør, hamp, ananas,
palmeblade, bomuld, banan og
jute.

Vogt-plastics
Anvendelse:
Bioresinen introduceres som
erstatning for konventionelle
plastløsninger og andre produkter, der er fremstillet af råolie.
Blandt andet har de udviklet
Pond Bio Granulate, som er
egnet til sprøjte støbning.

Ingredienser:
Genanvendt PE, PP, PS, PO fra
brugt emballage.
Produktion (hvor):
Tyskland.
Produktion (hvordan):
Vogt omdanner forbrugeremballageaffald fra private husholdninger til nye råvarer.
Fokusset er at skabe
genbrugspolymer af høj kvalitet.
De tilbyder kunder et produktsortiment bestående af 100
plastsammensætninger og 80
farveopskrifter.

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt men er løbende
under udvikling.
Certificeringerne / mærkninger:
De er ved at få certificeret deres
produkter ud fra EU normen EN
13432.
Link:
pond.global

Egenskaber:
Samme som virgin plast dog
med forbehold for styrken.

olieprodukter.

Styrker:
Genanvendelse nedbringer brugen af virgin plast.
Forlænger materialernes levetid
og mindsker affald.
Har skabt en løsning hvor der
kan anvendes husholdningsaffald.

Egenskaber:
Samme som konventionel plast.

Styrker:
Erstatter petroleumbaseret plast
med en vedvarende ressource.
Udfordringer:
Dyrere end konventionel olie.
Det er deres ambition at kunne
prismatche konventionelle

Produkter skabt med pond
bliver et kompositprodukt, så de
skal tilbage til det oprindelige
produktionssted for at kunne
genanvendes.
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Varighed/ Levetid:
Samme som virgin plast.
Anvendelse:
De tilbyder så mange typer, at
plasten kan anvendes til langt
de fleste typer af plastikprodukter. Både sprøjtestøbning og
ekstrudering.
Taktilitet:
Samme som virgin plast.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
EUCert-Plast
Link:
vogt-plastic.de
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Plast

Foto: Biowert

Ump Formi

Agri plast / Biowert

Hvad:
Træplast.

Genanvendeligt ved korrekt
afskaffelse.

Ingredienser:
Lavet af virgin plast (PP) med op
til 50% cellulose fra træer.

Varighed/ Levetid:
Som tilsvarende virgin plast.

Produktion (hvor):
Finland og Tyskland.

Anvendelse:
Speciel designet til sprøjtestøbning men findes også i ekstruderingskvaliteter.

Produktion (hvordan):
I plastproduktion udskiftes
halvdelen af virginplast med
papirsmasse som stort set er ren
cellulose.

Taktilitet:
Solid farve, lukket struktur, mat
og glat.

Egenskaber:
Cellulosefibre øger stivheden og
styrken af polypropylen.
Granulaterne er smidige og
formbare.
Ubegrænsede
farvningsmuligheder.

Styrker:
Ved at bruge cellulose, som er et
naturligt materiale, nedsætter
man CO2 aftrykket på plasten
og beholder samme kvaliteter
som ved ren virgin plast.

Ingredienser:
Agriplast laver flere forskellige
typer af plast der indeholder 3075 % naturlige fibre fra cellulose.
Cellulosen bliver blandet med
virgin plast, genanvendt plast
eller bionedbrydeligt plast.
Produktion (hvor):
Bioraffinaderi i Odenwald.
Produktion (hvordan):
Cellulosen i Agriplast kommer
fra lokalt enggræs. Lokale landmænd gærer græsset til ensilage
som efterfølgende kommer til
bioraffinaderiet, hvor det bliver
vasket med varmt vand indtil
der kun er ren cellulose tilbage.
Denne cellulose bliver brugt til
plast og isolering. Vaskevandet
bliver omdannet til gødning, der
kan komme tilbage til landbruget.
Produktionen er i et lukket
kredsløb, hvilket betyder, at
der hverken genereres affald
eller spildevand, samt at produkterne er genanvendelige.
Vandet der bruges, kommer fra
forarbejdningen af enggræs og
biomassen, så der tilføres ikke
vand fra den offentlige vand-

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Anvendt træ er PEFC certificeret.
Link:
upmformi.com
materialdistrict.com

Udfordringer:
Der bruges stadig virginplast i
produktionen, og produktet er
kun genanvendeligt hvis det
kommer tilbage i den rigtige
cyklus.

Styrker:
Erstatter petroleumbaseret plast
med en vedvarende ressource cellulose.
Cellulosen er lokalt produceret.
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forsyning.
Egenskaber:
Velegnet til sprøjtestøbning og
ekstrudering.
Let, stabilt og temperaturbestandig. God slidstyrke.
Et naturligt brandhæmmende
middel.
Ikke-giftig i henhold til EN 71 - 3
biologisk nedbrydelige versioner
tilgængelige.
100% genanvendeligt.
AgriPlast kan farves som virginplast i enhver farve man ønsker.
Varighed/ Levetid:
Lige som virgin plast.
Anvendelse:
Lige nu anvendes plast materialet til isolering, legetøj, opbevaringskasser og meget mere.
Taktilitet:
Agriplasts har en finkornet overflade med et naturligt udseende.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
biowert.com

Udfordringer:
Bliver et kompositprodukt,
så skal tilbage til oprindeligt
produktionssted for at kunne
genanvendes.
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Fotos: A Circular Design Studio

18

VIA Design & Business

VIA University College

VIA Design & Business

A Circular
Design Studio
Iværksætteri med store
ambitioner på verdens vegne

A Circular Design Studio er startet og
ejet af Andreas Zacho, der er en af de nye
spillere på markedet, når man snakker
cirkulær økonomi. Ved første øjekast
ser man kun en virksomhed, der sælger
interiør af genanvendt plast, men forretningsmodellen indebærer meget mere
end det.

eret, som efterfølgende bliver kværnet
og støbt i egne lokaler. I produktionen
tilføjes intet andet end plast, så derfor
prøver de at indsamle fra forskellige steder for at have flere farver at lege med. Ud
af genbrugsplasten laver de et plademateriale, som efterfølgende kan laves til et
ønsket produkt.

Udover egen produktion og salg arbejder
man med unika-produktion, undervisning,
konsultation til virksomheder og kommuner samt leasing. Lige nu har A Circular Design Studio blandt andet startet et
crowd funding-initiativ, der skal indsamle
penge til et større produktionsanlæg og
nye undervisningsfaciliteter.

”Vi ønsker at bevare håndværket i produktet,” siger Andreas Zacho som hentyder til den videre bearbejdning af produkterne. ”Ved at lave støbte plader kan vi
omstille os på en helt anden måde, vi er
ikke afhængig af en form, og kan desuden lave præcis den farvekombination,
kunden efterspørger.” Skulle der være
overskudsgranulater, bliver det givet
væk til skoler, der kan bruge det i deres
undervisning.

Lokalt forsyningsnetværk
A Circular Design Studio adskiller sig
fra andre, der producerer genanvendt
plast, ved at arbejde lokalt og i mindre
mængder. Dette giver dem mulighed for
at indsamle plast i små mængder, som
andre virksomheder normalt ikke vil
håndtere, og som derfor ellers ville være
endt på en genbrugsstation. F.eks. ledningsruller fra elektrikere eller fra apoteker, som kan indsamle 100 kilo plast om
måneden ved blot at indføre en ekstra
skraldespand.
Egen produktion
Virksomheden modtager plasten sort-

Mulighederne er mange
Lige nu er det produktion af genanvendt
plast, der fylder, men på sigt kan der
sagtens komme andre materialer i brug,
fortæller Andreas Zacho. Fx er leasing
det næste skud på stammen, hvor fokus
er retailbranchen og andre virksomheder,
der har brug for løbende udskiftning i
salgsudstillinger eller lignende.
acirculardesignstudio.com
Instagram
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Fræsning af ryg til pp58/68 på PP møblers maskinværkstedet. Foto Kredit Jacob Ehrbahn
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Træ
Introduktion

Lige siden menneskeheden trådte sine
barnesko på jorden, har træ været et
uundværligt materiale til stort set alt;
varme, våben, bolig, både, møbler, køkkenredskaber, legetøj og meget mere.
I Danmark opererer vi med blandt andet stenalder, bronzealder, jernalder og
vikíngetid, men på trods af, at andre
materialer har lagt navn til, har vores
forfædre i alle disse perioder brugt store
mængder træ.
Træ har været populært – og er det stadigt, fordi det vokser og planter sig helt
naturligt og af sig selv, hvis der er jord,
vand og lys i tilstrækkelige mængder.
Det er let tilgængeligt de fleste steder på
jorden. Det er – med visse undtagelser
– let at forarbejde. Det er stærkt. Det er
smukt. Og de fleste træer dufter godt.
Biodiversitet
Træer, der vokser i naturen, omdanner
CO2 til ilt. De er hjemsted for dyr, insekter og svampe. De bidrager til biodiversiteten, hvis de får lov – og de gøder jorden
med nedfalden løv og råddent ved. Et træ,
der rådner, frigiver den samme mængde
CO2, som et træ, der brænder.
Træ, der omdannes til længerevarende
produkter såsom møbler, bygninger,
værktøj, både, kister, legetøj, huse, broer
med mere, fungerer i realiteten som CO2
lager.
Med andre ord: Der er al mulig grund
til at bruge træ. Men vi skal bruge med
træ omtanke, hvis vi vil undgå at belaste
vores jordklode mere end højst nødvendigt.

Divergerende egenskaber
Der findes cirka 12.000 forskellige
træarter. De har alle deres helt specielle
egenskaber. Nogen er tunge, nogen er
lette, nogen er elastiske, nogen er fulde
af luft, nogen kan holde til at stå ude i
alt slags vejr i 100 år, mens andre rådner, hvis de efterlades ude i ganske få
år. Dette er bare nogle få eksempler på
de divergerende egenskaber. Så en af
nøglerne til at arbejde ansvarligt med træ
er at sætte sig ind i, hvilke træarter, der
egner sig til hvilke formål – og hvilke, der
ikke gør, om træarterne genplantes, eller
om de er IUCNs røde liste over truede
træarter.
Egetræet
Man kunne godt tro, at der i Danmark
– og i store dele af den øvrige vestlige
verden, er indgået en aftale om, at træ
er lig med eg. Eg er smukt og stærkt, og
vi danskere forbinder eg med Norden.
Det kan dampbøjes og formspændes, og
så passer det til de rigtigt mange andre
møbler, der også er lavet af eg, som man
har lavet dem i de sidste mange år.
Denne kærlighed til eg bevirker, at det
bliver sværere at finde store egetræer,
og det bliver sværere at finde eg i god
kvalitet. Prisen på eg er steget stødt og
hurtigt gennem længere tid. Heldigvis
kommer meget af det egetræ, vi bruger,
fra ansvarlig skovdrift, hvor der genplantes træer til erstatning for de træer, der
fældes. Men eg tillader sig at tage sig tid
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til at vokse sig stort, og med den enøjede
hang til eg verdens møbelkunder og møbeldesignere har, vil eg være en trængt
– og meget eksklusiv træart inden for en
overskuelig årrække.
Opfordring til nysgerrighed
Med den viden i baghovedet, bør vi
forelske os i en anden smuk, stærk og let
forarbejdelig træsort som eksempelvis
ahorn. Eller vi kunne give bøg en chance
igen. Eller endnu bedre; vi kunne udforske nogen af de tæt på 12.000 træarter,
vi aldrig rigtig har beskæftiget os med,
måske fordi vi i denne branche bedst kan
lide at beskæftige os med det velkendte.
Eller fordi det er vanskeligt at få viden om
og træ mellem hænderne, der ikke er bare
er de gamle ”travere”.
Der er hjælp at hente her:
lesserknowntimberspecies.com,
tropicaltimber.info,
iucnredlist.org

22

VIA University College

VIA Design & Business

Træ

Træ til udendørs brug.
De lyse, nordiske træarter har det helt generelt ikke så godt med at blive efterladt
ude i nærkontakt med sol, vind jord og
ikke mindst vand i længere tid ad gangen
– efter de er blevet fældet. Favoritten eg
og lærk er dem, der klarer det bedst.
De mørke, tropiske træer har en kemi,
der gør, at en del af dem kan modstå
såvel angreb af termitter som vand i en
længere periode. Teak er svær at komme
uden om – især den oprindelige teak.
Plantageteaken har ikke helt de samme
egenskaber, men da teak også er en
træsort, der har haft en meget populær
periode, er det ansvarlige valg nok teak
fra certificerede plantager.
Der er mange andre træarter, der har
egenskaberne til at kunne bruges uden
nogen form for overfladebehandling til
eksempelvis havemøbler. En del af de
mest kendte er på IUCNs røde liste over
truede eller sårbare træarter, men mange
af de mindre kendte som eksempelvis
Angelim vermelho eller Cumaru (begge
Brasilien) kan klare både termitter og

fugtigt klima. Det er dog tilrådeligt at undersøge forarbejdnings egenskaber, da en
del af denne type træer har en høj densitet og kan derfor være vanskelige og/
eller ressourcekrævende at forarbejde.
Det lette og billige valg af træ til
udendørs brug er trykimprægneret splint
fra skovfyr. Men det er ikke umiddelbart det bæredygtige valg. I imprægneringsvæsken indgår borsyre og kobber,
hvoraf en del kan udvaskes over tid, hvis
det placeres udenfor i fugtigt miljø. Og
dermed udvaskes det lige ned i jorden.
Det er jo ofte for at træet kan modstå råd
og svamp grundet fugt, man anvender
trykimprægneret træ.
Hvis man ønsker at bruge lokale træarter
og gerne vil undgå giftige kemikalier,
kan man vælge modificeret træ såsom
Kebony og Celloc.
Kilder: trae.dk, fsc.org/dk, traeguiden.dk
Træ 69, Træinformation, Johansen, Bjarne
Lund. ISBN: 978-8790856-32-8
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Celloc behandlet ask

Celloc, ubenhandlet og behandlet løvtræ

Celloc varmebehandlet træ –
termomodificeret træ
Ingredienser:
Behandlingen kan foretages på
de fleste nordiske træarter, men
de mest almindeligt anvendte er
fyr, gran, lærk, ask, bøg og birk.
Produktion (hvor):
Danmark
Produktion (hvordan):
Træet opvarmes til ca. 200 grader celsius.
Egenskaber:
Træ består i hovedsagen af tre
kemiske stoffer, lignin, cellulose
og hemicellulose, hvor sidstnævnte er det stof, der optager
mest fugt. Ved varmebehandling
sker en nedbrydning og omdannelse især af hemicellulosen,

Styrker:
Større varighed – især i
forbindelse med efterfølgende
overfladebehandling.
Forbedrede isoleringsevner.

hvilket gør træ mindre fugtabsorberende. Træet bliver derfor
mere modstandsdygtig over for
svampeangreb.
Ved varmebehandling sker der
samtidig en dimensionsstabilisering af træet, der reducerer
tendensen til revnedannelser. Det har især en gunstig
indflydelse på levetiden af en efterfølgende overfladebehandling.
Behandlingen betyder, at træet
brunfarves i hele tværsnittet
af naturlige tjærestoffer, der
fordeler sig i træet. Farven bliver
mørkere jo højere temperatur,
der anvendes ved behandlingen.
Varmebehandlet træ bør grundes
og vejrligsbeskyttes med
gængse træbeskyttelsesmidler
eller maling for at fastholde

levetidsforbedringen.
Træet mister densitet ved varmebehandling, hvilket bevirker at
det bliver mindre varmeledende
og dermed får bedre isoleringsegenskaber.
Træet bliver mere sprødt og bl.a.
træets bøjningsstyrke reduceres. Derfor kan man ikke bruge
varmebehandlet træ til bærende
konstruktioner i f.eks. byggeri

Udfordringer:
Træets vægt reduceres og styrkeegenskaberne forringes noget,
hvilket kan have betydning ved
anvendelse til f.eks. terrassebeklædninger.
Træet bliver korrosivt (ætsende),

hvorfor der mindst bør anvendes
varmforzinkede eller rustfrie
befæstelser.
Behandlingsprocessen af træet
er energikrævende. Det kræver
omkring 25% mere energi at
varmebehandle træ i f.h.t. en

Varighed:
Varmebehandlet træ er mere
modstandsdygtigt over for
svampeangreb (råd), da det
optager mindre fugt.
Behandlingen forbedrer ikke
træets varighed ved jordkontakt.
Anvendelse:
Facadebeklædning, vinduer, ter-

24

rasser. Varmebehandlet løvtræ
kan anvendes til bl.a. baderum,
møbler (til både indendørs- og
udendørsbrug) saunainteriør
(grundet den bedre isoleringsevne) og gulve.
Udviklingsstadie:
Teknikken stammer helt tilbage
fra vikingetiden.
Link:
celloc.dk
dansktraebeskyttelse.dk
trae.dk/leksikon/varmebehandlet-trae/

almindelig trætørringsproces.
Ved varmebehandlingen sker en
kemisk omdannelse af nogle af
træets naturlige indholdsstoffer.
Nogle af disse nye stoffer afgiver
en røgagtig lugt, der kan holde
sig i længere tid.
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Kebony

Bagside og forside på masonit

Kebony
Ingredienser:
Radiata Pine (Montereyfyr) og
furfurylalkohol som er et affaldsprodukt fra sukkerproduktion.
Produktion (hvor):
Oslo, Norge
Produktion (hvordan):
Radiata Pine Imprægneres med
furfurylalkohol. Modificering ved
furfurylering er en imprægnering
af træprodukter med furfurylalkohol i kombination med en
katalysator efterfulgt af tørring
og hærdning over 100°C.
Egenskaber:
Efter behandling er træcellevæggene 50 procent tykkere på
grund af de stabile polymerer.
Dette giver god stabilitet og
hårdhed.
Kebony splintrer ikke og indeholder ikke giftstoffer eller
kemikalier. Kebonys bøjestyrke
er stort set uændret fra det
oprindelige træ, mens stivheden
forbedres med 10-20 %. Hårdheden forbedres typisk med 3050 % i forhold til forældertræet.

Hård masonite eller træfiberplade/
masonitplade
Ingredienser:
Træfibre

Processen ændrer træfibrenes
evne til at holde fugt som følge
af cellemodifikation. Kebony har
lavere fugtindhold end ubehandlet træ, når det er i ligevægt med
det omgivende klima. Denne
virkning skyldes dannelsen
af polymer inde i træfibrene.
Processen reducerer også svind
og svulmen af Kebony i forhold
til forældertræet med 50%.
Dimensionsstabiliteten ved
fugtpåvirkninger er derfor stærkt
forbedret.

Produktion (hvor):
USA, Europa, Kina, Afika
Produktion (hvordan):
Træfiber opvarmes med damp og
presses sammen under højt tryk,
hvorved fibrene bindes sammen
af træets eget lignin indhold.

Varighed:
Den permanente ændring af
træcellevægge giver det endelige træprodukt lang levetid. Der
gives 30 års garanti.

Egenskaber:
Fås i pladetykkelser fra 3.2 mm
(mest almindelige) til 6.4 mm.
Densitet: 940 kg/m3
Masonite plader er fleksible/
bøjelige.
De kan genanvendes og er komposterbare.

Anvendelse:
Møbler, facadebeklædning,
vinduer, terasser, skibsdæk,
havnebroer etc.

Varighed:
I et tørt miljø er masonite plader
meget varige.
Holdbarhed i vådt miljø er ringe.

Link:
kebony.com/dk
dansktraebeskyttelse.dk

Anvendelse:
Møbler, ofte skjult i polstermøbler, som del af den udvendige
skal på honeycombplader (borde,
reoler), bagbeklædning i skabe
og skuffebunde.

Styrker:
God formstabilitet.
Modstandsdygtigt i f.h.t.
svamp og råd.
Lagrer CO2
Ingen brug af giftige kemikalier i imprægneringsprocessen.

Styrker:
Produceret uden kemikalier.
Fleksibel.
Velegnet til afstivning.
Genanvendeligt.
Komposterbart.
Prisbilligt.
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Døre – indgår som skal i sandwich/- honeycomb konstriktioner.
Billigt alternativ til lærred i
malerkunst.
Taktilitet:
Glat overflade på en side – ru på
den anden.
Udviklingsstadie:
Opfundet i 1924 af William
H. Mason i Mississippi, USA.
Mason var en af Thomas Edisons
venner, og produktet var en
bivirkning af et forsøg på at
udvikle en ny papir produktionsproces. Patenteret og
sat i produktion i 1929. Mason
lavede to varianter; den hårde
masonitplade, som beskrives
her – og den bløde masonitplade,
som bl.a. i vid udstrækning
har været brugt som et billigt
isoleringsmateriale, hvilket ikke
var særlig god løsning, da det
både var meget brandfarligt og
sugede fugt.
Link:
trae.dk
masonite.com
Udfordringer:
Energikrævende produktionsproces. Dårlig holdbarhed ved
fugt/ vand. Fås i begrænsede og
ikke kraftige dimensioner.
Grundet de små dimensioner,
har pladen ringe værdi ved vægtbelastning / slag.
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Kaava chair designet af Mikko Laakonen

Spånplader

UPM Grada 2000 – formbar krydsfinér

Be.YOND - spånplade

Materialenavn:
UPM Grada 2000 – formbar
krydsfinér
UPM Plywood OY, Lahti, Finland

Ingredienser:
96% Naturlige fibre – biobaseret
lim.

Ingredienser:
100% sporbart træ fra ansvarlig
skovdrift - birk fra finske og nordvest russiske skove, heraf
66% FSC eller PEFC certificeret.
Formaldehydfri lim.
Produktion (hvor):
Estland og Rusland.
Produktion (hvordan):
Skrællede finérlag samles med
formaldehydfri klæbefolie, der
bliver flydende ved 95 grader
celsius.
Egenskaber:
Pladerne kan formes i todimensionelle former, når de opvarmes
til 95 grader og puttes i en form,

Styrker:
Formaldehyd- og kemikalie fri
lim
En mere simpel formspændingsproces.
Kan downcycles til fiberplader.

hvor de nedkøles til 70 grader.
Pladerne kan fås med en ”easytop”, så der kan limes anden
topfinér eller andre overfladeprodukter på i formningsprocessen
uden tilsætning af anden lim.
De kan downcycles til
fiberplader.

Produktion (hvor):
Manzlau, Schweiz
Produktion (hvordan):
Naturfibre presses sammen og
bindes med en biobaseret lim.

Varighed:
Som almindelig – ikke vandfast
krydsfinér. Til indendørs brug.

Egenskaber:
Recirkulært.
Meget lav grad af formaldehyd
emission.

Anvendelse:
Møbler og interiørprodukter.

Varighed:
Som almindelig spånplade: dårlig
varighed ved kontakt med vand
og jord.
Anvendelse:
Bl.a. til møbler og byggeri – som
almindelige spånplader.
Taktilitet:
Hård og glat overflade – ru sider.
Udviklingsstadie:
Tilgængelig.
Link:
swisskrono.com

Taktilitet:
Pudsede overflader.
Udviklingsstadie:
I handel.
Link:
upmgrada.com
upmgrada.com II

Udfordringer:
En enkelt kilde påpeger tab af
stivhed efter opvarmning. Ikke
bekræftet.

Styrker:
Kan leveres med FSC eller PEFC
certificeret træ efter ønske.
Har en meget lav formaldehyd
emission

26

VIA University College

VIA Design & Business

Træ

Product: Corks, Designed for: Kasmin Gallery, Photo caption: Image courtesy of Jasper Morrison and Kasmin Gallery
Photo Credit: Diego Flores

Kork
Ingredienser:
Kork består af de døde barkceller, der akkumuleres på den
ydre overflade af korkegetræet.
Korkens struktur består stort set
af hulrum; densiteten er mellem
160 -250 kg/m3. Korken består
af uregelmæssigt formede,
luftholdige celler med mellemrum.
Grundet et meget højt antal
af disse pr. cm3 (ca. 40 millioner) har kork mange fordele
i f.h.t. isolering, lyddæmpning,
elasticitet og flydeegenskaber.
Produktion (hvor):
Middelhavsregionen. 50 % kommer fra Portugal.
Produktion (hvordan):
Korkens egen harpiks (suberin)
bruges som bindemiddel, når
man makulerer spildmaterialet
fra propproduktionen og damper

Styrker:
Kork er særdeles holdbart men
er samtidigt biologisk nedbrydeligt.
Kork kan granuleres og genanvendes. Fraskåret kork opsamles
og indgår i produktion af nyt

granulatet, så man kan støbe
det i blokform (mest almindeligt)
eller andre former.

hvilket gør det til et allergivenligt
materiale.
Varighed:
Kork absorberer hverken støv
eller fugt, og det modstår både
råd og insekter. Derfor er det
ikke nødvendigt at imprægnere
kork. Kork tilhører en eksklusiv
gruppe af meget varige organiske stoffer. Kork bevarer sine
egenskaber over tid og konserveres i havvand.

Egenskaber:
Ud over at være fleksibel er kork
meget elastisk. Efter at være
blevet mast under et tryk på
96.000 kilopascal (kPa), vil kork
genvinde 90% af sin oprindelige
størrelse på 24 timer.
Kork er brandhæmmende; kork
brænder vanskeligt og er klassificeret i euroklasse E, og der
genereres ingen giftige dampe
ved brand.

Anvendelse:
Kork kan anvendes i mange
forskellige sammenhænge.
De mest kendte er vinpropper,
gulve, opslagstavler, svømmebælter, skosåler og håndtag på
fiskestænger. Det anvendes i
stigende grad som byggekomponenter, facadebeklædning,
akustikplader, møbler, tasker, tøj
og smykker.

Når korkens overflade skæres,
forvandles mange af de
mikroskopiske celler til små
sugekopper, hvilket skaber en
effektiv skridsikker overflade.
Kork indeholder ingen giftstoffer og er ikke statisk elektrisk,

Udfordringer:
Transport fra Middelhavsregionen (Portugal). Kork kan være
udfordret i f.h.t. kemikalier og
syrer.

materiale. Kasserede korkprodukter kan ligeledes granuleres
og genanvendes. Således er kork
recirkulærbart.
Det er slidstærkt og kan anvendes til at pudse diamanter.
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Taktilitet:
Grundet de isolerende egenskaber, vil kork sjældent føles
meget varmt eller meget koldt
(tempereret). Korken er fleksibel
(elastisk) og har en tør og lidt ru
overflade.
Udviklingsstadie:
Kork har været anvendt siden
3000 år før Kristi – mest til
fiskeredskaber. Trods den
mangeårige brug af kork, er der
åbenlyst et stort potentiale for
udvikling af produkter, der kan
udnytte materialets imponerende egenskaber.
Link:
apcor.pt
amorimcork.com
kork-naturligvis.dk
corkforest.org
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Case

Product: Corks, Designed for: Kasmin Gallery, Photo caption: Image courtesy of Jasper Morrison and Kasmin Gallery, Photo Credit: Diego Flores
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Kork
Jasper Morrison

Materialet kork er den tykke bark fra korkegen, Querqus suber.
Korkegen vokser i Middelhavslandene;
Portugal, Spanien, Frankrig, Italien,
Marokko og Algier. Sammenlagt er ca.
21.400 km2 dækket af korkskov – hvilket
nogenlunde svarer til halvdelen af Danmarks areal. Korkskovenes areal er vokset
med 4% de sidste 10 år.
I Portugal er korkegen et national klenodie og har været fredet siden middelalderen, dog må korken høstes efter
strenge forskrifter og der skal særlig
tilladelse til at fælde en korkeg, også selv
om den er syg eller død.
Når korken er høstet, gror barken ud igen,
og det næste lag kork kan høstes fra det
samme træ tidligst 9 år efter. Korkegen
er først klar til at blive skrællet, når den er
25 år gammel og den kan producere kork
til den bliver ca. 200 år.
Alene i Portugal høstes der 100.000 ton
kork årligt. Dette er knapt halvdelen af
verdens samlede korkproduktion.

teten både i f.h.t. plante og dyreliv.

Korkegenes trivsel er paradoksalt nok
afhængig af efterspørgslen på kork. Hvis
ikke skovejerne kan afsætte korken, affolkes de landområder, hvor korken vokser,
og den skovpleje der giver korkegene de
bedste vækstbetingelser og samtidig
beskytter mod skovbrande, er den afgræsning og vedligehold af skovbunden,
de lokale bønders husdyr står for. Således
har WWF tidligere opfordret vindrikkere til at gå efter vin med korkprop i
stedet for plastikprop eller skruelåg, da
korkegens trivsel er vigtig for biodiversi-

JM: Et par år efter de første korkprojekter,
som jeg lavede for Vitra, lavede jeg en lille
udgave for dem - en lav stol - alt sammen
af den samme korkblok. Jeg har haft en af
dem i min lejlighed i London og bemærket, hvor godt materialet og formen var
for atmosfæren i rummet, så jeg besluttede at vende tilbage til materialet og
designstilen.

Link:
apcor.pt, amorimcork.com, kork-naturligvis.dk, corkforest.org, jaspermorrison.com
Corks
Jasper Morrisons første solo-galleriudstilling i Nordamerika, Corks, blev vist på
Kasmin’s 297 Tenth Avenue galleri i New
York. Udstillingen viste Jaspers første
komplette serie af møbler realiseret i
kork.
Jaspers interesse for kork stammer fra
materialets bemærkelsesværdige funktionalitet såvel som dets unikke atmosfæriske kvaliteter, som han anser for at
være afgørende for et produkts succes på
længere sigt.
Hvorfor valgte du nu at arbejde videre
med materialet, og hvordan har dine
tanker udviklet sig?

Vi ser mere et mere skulpturelt udtryk
i disse nye korkdesigns. Har der været
nogen udvikling i det genbrugte materi-
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ale i forløbne tid, og hvad kan der opnås
med det?
JM: Nogle af de nye designs er mere
skulpturelle, og nogle af dem, som
hylderne eller de korkformede borde, er
mindre. Materialet er det samme, så jeg
tror, det mere er et tegn på min sindstilstand. Men processen med at bearbejde
figurerne fra store blokke af kork er
ganske skulpturel og er meget forskellig
fra de sædvanlige industrielle processer,
og det kan også forklare nogle af de mere
skulpturelle møbler.
Vi har nu set kork i et komplet sortiment
af møbler og som byggemateriale. Hvilke
muligheder indeholder materialet ellers:
er der endnu større ideer, du gerne vil
udforske i kork i fremtiden?
JM: Det er et virkeligt behageligt materiale at se på og røre ved. Jeg tvivler på,
at det vil være sidste gang jeg bruger
det. Det har så mange nyttige egenskaber - det er vandtæt, brandsikkert
(korkegetræet udviklede denne bark for
at beskytte sig mod skovbrande), det
rådner ikke, er modstandsdygtigt overfor
insekter (for sejt til dem), det har fantastiske isolerende egenskaber og er meget
modstandsdygtig over for skader, så der
er mange muligheder. Produktionen er
i sig selv er en nul-spilds produktion, og
høsten af kork fra træerne er fuldt bæredygtig. Korkskove opbevarer også store
mængder kulstof.
Uddrag fra et interview med magasinet
Icon – oversat af Eva Paarmann
jaspermorrison.com/projects/editions/
corks
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Kork

Product: Corks, Designed for: Kasmin Gallery,
Photo caption: Image courtesy of Jasper Morrison and Kasmin Gallery, Photo Credit: Diego Flores
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Stol fundet i havet. I 80’erne fandt en mand PP52 (lignende billedet), der var
skyllet i land på vesterhavskysten. Stolen blev designet til Englandsfærgen i
70’erne. Ingen ved hvornår den er faldet over bord, men den pryder hans stue.
Begge foto: PP Møbler
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PP Møbler
Materialenørder

PP Møbler er en familieejet virksomhed,
der har eksisteret siden 1953. Kvalitet
har altid været i højsædet, ligesom viden
om materialer i PP Møblers optik har
været nøglen til at kunne levere langtidsholdbare møbler.

der udelukkende FSC-certificeret træ,
men Kasper Holst Pedersen forklarer, at
det faktisk er underordnet, hvis der er
tale om tysk eller dansk træ. Skovbruget
her er stærkt med lovfæstede principper
og bliver kun stærkere år for at år.

Designikoner
PP Møblers produkter er af så høj kvalitet
i både materialer og håndværk, at folk
ønsker at beholde dem meget længe. På
samme måde er mange af møblerne designikoner, som næsten kun stiger i værdi
over tid.

Viden man ikke har, skaber man
PU-skum er en af de store syndere, når
det kommer til møbler. PP Møbler leder
konstant efter alternativer til produkter, der stadig indeholder det. Derfor
anvender virksomheden hestehår i flere
af deres møbler, og her kan man igen
mærke behovet for at vide alt om materialet.
I lande med store brandkrav, skal PU
skum indeholde brandhæmmere (som er
farlige kemikalier) – og andre polstringer
er ikke godkendt. Derfor gik PP møbler
selv ind i en dialog med Teknologisk institut omkring hestehårs egenskaber, og
blandt andet bestod de den brandhæmmende test i første forsøg.

”Håndværk handler om at have
kendskab til materialer. Det
kræver viden,” siger Kasper Holst
Pedersen, der ejer PP Møbler.
Han er konstant på udkig efter materialer, der kan bibeholde niveauet i møblerne,
men også tilgodese miljøet. ”Et møbel
skal kunne holde i 120 år – lige så længe
som et træs levetid.”
FSC hvor det giver mening
Massivt træ er et af PP Møblers mest
anvendte materialer. Det kræver meget
lidt energi at behandle fra fældning til
færdigt produkt, det holder og patinerer
med ynde. Som udgangspunkt bruges

Løbende udforskning
Det er tydeligt at mærke, at de hos PP
dyrker deres materialer og kendskabet til
dem. De går efter at anvende så naturlige
materialer som muligt, og hvor det ikke er
muligt, leder de løbende efter nye alternativer.
pp.dk
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Cross Chair af PearsonLIoyd for TAKT. Foto: TAKT

Cross Chair Tube af PearsonLIoyd for TAKT. Foto: TAKT
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TAKT
Design på egne
præmisser

Danske TAKT blev grundlagt i 2019 og
har som ny virksomhed sat sine egne
præmisser for, hvordan forretningen skal
fungere. Visionen er at skabe klassiske og
tidløse møbler til folket, uden fordyrende mellemled og med en kompromisløs
tilgang til social og miljømæssig bæredygtighed. Helt fra starten har fokus
været cirkulær økonomi - alt skulle kunne
genanvendes.
Design til mere end pynt
Det unikke ved TAKT er deres designapproach. I Europa bliver der hvert år
produceret 10 millioner tons møbelaffald,
og det vil TAKT meget gerne minimere.
Hvis et ryglæn går i stykker, behøver det
ikke betyde, at hele stolen skal kasseres.
TAKTS møbler kan skilles ad, og den
enkelte defekte del kan erstattes. Hvis
hele stolen en dag skulle kasseres, er den
også nem at adskille, genanvende eller
afskaffe korrekt. Derfor er alle møbler
fra TAKT flatpacked og klar til at samle,
hvilket også minimerer CO2 aftrykket ved
forsendelse.
”Vi vil gerne medvirke til, at dansk design
igen kommer til at handle om kvalitet,
værdier og menneskelighed fremfor luksus, ekstravagance, og hvor dyrt det kan
være at anskaffe,” siger Henrik Taudorf

Lorensen, der har grundlagt TAKT.
Styr på tingene
TAKT er transparent i både produktion og prisstruktur, så kunden ved,
hvor materialerne kommer fra, hvordan
møblerne produceres, og hvordan prisen
fastsættes. Hele produktionskæden er
miljøcertificeret med EU-Blomsten. Der
findes CO2 udregninger på alle deres på
produkter, og TAKT arbejder ligeledes
mod at blive CO2 neutrale.
Som noget nyt er virksomheden netop
blevet B-corp certificeret. B-corp er en
relativ ny form for certificering, der ikke
bare måler, men certificerer både højere
standarder socialt og miljømæssigt ud fra
et ønske om gennemsigtighed. Møblerne
skal markedsføres globalt og sælges
online direkte til kunder, hvilket afskærer
mellemled, bevarer den direkte kontakt til
kunden og holder priserne konkurrencedygtige.
”Vi har opsat nogle præmisser for os selv.
Derfor er det ret nemt at agere bæredygtigt. Vi ved, at vi bare skal holde os inden
for dem,” siger Henrik Taudorf Lorensen.
Taktcph.com
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Re-wool fra Kvadat. Foto Kredit: Kvadrat
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Fibre og Tekstiler
Introduktion

Tekstiler har været brugt i mange årtusinder og kan laves af både naturlige og
kemisk fremstillede fibre.
Der findes allerede mange fornuftige
løsninger, når det kommer til miljøvenlige
møbeltekstiler, og her er det ofte produktionen af råmaterialet, der er vigtigst. Det
er vigtigt, når man arbejder med fibre, at
udvindingen påvirker miljøet og biodiversiteten mindst muligt, samt at produktionen er socialt ansvarlig. Der er stadig
mange steder i verden, hvor fiberproduktionen ikke er kontrolleret, og derfor er
det vigtigt at være med til at efterspørge
bæredygtig fiberproduktion for at udbuddet vokser.
En anden faktor ved møbeltekstiler er
at nogle lande og erhverv sætter krav til
brandsikkerheden.

De behandlinger, man anvender i dag for
sikre et brandhæmmende tekstil, kan
være meget giftige. Derfor kan det være
en fordel, at tekstilets materialer eller
struktur er brandhæmmende i sig selv.
Tekstilaffald er den anden største forureningskilde i verden, og mængden af
tekstilaffald er næsten fordoblet i løbet
af de sidste 2 årtier. Alene i USA bliver
der hver dag sendt 25 millioner kg syntetiske tekstiler på lossepladsen. Derfor
er genanvendelighed en tredje vigtig
faktor, når vi taler tekstil. Der arbejdes
mange steder på at finde løsninger på,
hvordan tekstiler kan genanvendes til nye
tekstiler, men den kode er der ikke mange
virksomheder, der har knækket endnu.
Kilde: duvaltex.com
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Foto: Kvadrat
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Fibre

Uld
Introduktion

Uld er et af de materialer, der kan dele vandene
i f.h.t. graden af bæredygtighed. Når først ulden
er omdannet til tekstil, har uldtekstilet nogle
indiskutable fordele i f.h.t egenskaber, holdbarhed og mulighed for recirkulation.
Miljøbelastningen
Følgende faktorer vejer tungt på vægtskålen
for miljøbelastning:
Uld kommer for det meste fra får, og får udleder metangas.
Fårene har ikke alle lige gode forhold. Nogle får
har for lidt plads til at kunne leve af vegetationen og skal derfor tildeles foder, der kunne
være brugt til menneskeføde. Nogle steder angribes får af fluer (og deres larver) og får i visse
tilfælde klippet halen og huden omkring af, for
at komme larverne til livs. Ligeledes vaskes får
af og til i giftstoffer får at få bugt med udvendige parasitter.
Ulden vaskes i kemikalier for at rense den for
afføring, urin og en del af det ofte meget høje
indhold af lanolin. Lanolinen kan udnyttes til
andre formål, bl.a. cremer, salver, shampoo o.l.
Nogle uldvaskerier har bedre styr på deres kemikalier, spildevand og arbejdsmiljø end andre.
En stor del af den uld, der sælges som tekstil
har sejlet/ kørt mange km og har ofte besøgt
en del lande, inden tekstilet kommer ud til
forbrugeren.
Bæredygtighed
Når det så er sagt, er der også fårehold, der
bliver drevet bæredygtigt:

Mange steder har fårene rigeligt med plads og
dermed føde, så de ikke skal have ekstra foder.
En del af disse får anvendes til naturpleje og
er således med til at give planter og træer
optimale forhold, så de kan omdanne større
mængder af CO2 til ilt, end hvis området fik
lov at gro til. Denne form for naturpleje er også
effektiv i forhold til at formindske risikoen for
omfattende naturbrande i de egne, hvor det er
et tilbagevendende problem.
I moderne fårehold er avlerne også blevet
bedre til at forebygge flue- og parasitangreb.
En af metoderne er målrettede avlsprogrammer, der fremavler får med færre hudfolder ved
halen.
Det er også muligt at købe uld, der ikke har
rejst verden rundt, hvis man som indkøber har
fokus på dette. Overordnet set kan det anbefales at fokusere på sporbarhed: Hvor og hvem
kommer ulden fra?
Uld kan certificeres med den omfattende
The Global Organic Textile Standard (GOTS),
som verificerer såvel fremstilling (dyrehold),
forarbejdningsprocessernes standard og arbejdernes vilkår.
Link:global-standard.org
Desuden kan bæredygtigt fårehold opnå certificeringen Resposible Wool Standards (RWS)
Link:: textileexchange.org
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Foto: Silkeborg Uldspinderi

Uld
Ingredienser:
Proteinbaserede fibre – hår (keratin) – oftest fra får, men også
fra ged, kamel, kaniner, alpaka
og lama.
Produktion (hvor):
I størstedelen af verden, men det
meste fåreuld kommer fra Australien (25%), Kina (18%), USA
(17%) og New Zealand (11%).
Produktion (hvordan):
Dyrene klippes, ulden sorteres,
vaskes, kartes (børstes) spindes
og farves.
Egenskaber:
Uld har en høj isoleringsevne,
da fibrene ligger med større
afstand i tråden og derfor indeholder mere luft. Af den grund

Styrker:
Uld er komposterbart, hvis det
ikke blandes med andre fibre.
Uld kan recirkuleres på flere
måder; garnet kan genavendes –
fibrene kan genanvendes til nyt
garn. Uld afgiver ikke mikroplast
ved vask.
Uld er allergivenligt, da det er et
keratin (hår) produkt.
Da uld i sig selv er brandhæmmende, skal det ikke behandles
med kemikalier for at kunne
bruges, hvor brandhæmning er
et krav.
Da uld ikke behøver at blive vasket så ofte som andre fibre for at
fjerne lugtgener, er det væsentligt mindre belastende i brug.
Får, der bruges til naturpleje har
en positiv indflydelse på CO2

har mennesket anvendt uld til
beklædning siden ca. 4000 år før
Kristi fødsel.

normalt kun i kort tid. Derudover
vil uldens tværbundne cellemembranstruktur svulme op, når
den opvarmes til forbrændingspunktet og danne et isolerende
lag, der forhindrer spredning af
flammer. Dette betyder også, at
uld producerer mindre røg og
giftig gas end syntetiske fibre.

Uld er moderat vandafvisende
grundet det naturlige indhold af
lanolin. Lanolinen virker samtidig
bakteriedræbende, hvilket betyder at uld sjældent behøver vask.
Uld er åndbart og fugt-/
svedtransporterende grundet
fibrenes konstruktion.
Uld er brandhæmmende. Ulds
iboende brandmodstand kommer fra dets naturligt høje kvælstof- og vandindhold, der kræver
højere iltniveauer i det omgivende miljø for at brænde. Uld kan
antændes, hvis det udsættes for
en betydeligt kraftig varmekilde,
men understøtter normalt ikke
flammer og vil i stedet ulme,

Varighed:
Uld i god kvalitet er – ved korrekt
behandling - meget holdbart.
Anvendelse:
Uldgarn kan strikkes eller væves
– og efterfølgende vaskes med
henblik på filtning.
Langt de fleste møbeltekstiler er
vævede eller filtede.
I øvrigt anvendes uld i udpræget
grad til beklædning.

arealer, der kunne anvendes til
dyrkning af afgrøder til menneskemad.
Konventionel fåreavl kan være
problematisk i forhold til dyrevelfærd. Herunder afklipning af
haler, for mange får på for lille
areal, giftbade mod udvendige
parasitter og høj forekomst af
indvendige parasitter (orm), der
ofte ses, hvor fårene dødbider
græs p.gr.af for små græsningsarealer.
Der er ofte lang transport fra får
til forarbejdning til slutkunde. Ulden bliver klippet af får i eksempelvis Australien. Herfra kan det
blive sendt til vask på en fabrik i
Indien eller et andet land i Asien.
Fra Indien sendes ulden måske
videre til en fabrik i Indonesien,

udledning og biodiversitet. De
er gode til at bekæmpe invasive planter. Endvidere kan får
erstatte maskiner m.h.t. pleje af
frøgræsmarker.
Udfordringer:
Ulds slidstyrke er ikke så højt
som eksempelvis nylons. Derfor
er de fleste tekstiler, der kan
klare en belastning på over
70.000 Martindale blandet op
med en polymer. Der findes dog
også 100% uldstof til møbler, der
kommer over 70.000 Martindale.
De fleste uldtekstiler er iblandet
5-10% nylon. Disse tekstiler er
ikke komposterbare.
Får udleder store mængder
metangas.
Får kræver foder/ græs, fra
40

Taktilitet:
Alt efter uldtype (fårerace) og
kvaliteten af forarbejdningen kan
uld føles både stærkt kradsende
og fantastisk blødt – og alle
grader der i mellem.
Møbelstoffets konstruktion er
ligeledes afgørende for taktiliteten, men generelt er uld
behageligt at sidde/ ligge på, da
det er et åndbart materiale.
Link:
iwto.org
woolmark.com
woolsnz.com
sewport.com
mindthetrash.dk
denstoredanske.lex.dk

hvor den bliver bleget, spundet
til garn og farvet. Garnet kan derefter sendes til Europa eller en
fabrik i Kina, hvor garnet bliver
til tekstil. Til slut sendes det til
forhandleren, der så sender til
slutkunden. Således kan ulden
få set store dele af verden, inden
den lander på en sofa i Danmark.
Udviklingsstadie:
Uld og forarbejdningen af uld
daterer sig langt tilbage i tiden.
Principperne i forarbejdningen
har ikke ændret sig meget. Det
har teknologien til gengæld. Der
er givetvis et stort udviklingspotentiale i f.h.t. uld, hvis man ser
ud over tekstilproduktion.
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Fibre fra udstillingen Phytophilia af Sara Martinsen.

Fibre fra udstillingen Phytophilia af Sara Martinsen.

Hamp
Produktion (hvor):
Hele verden, størst produktion i
Kina, dernæst Frankrig.
Produktion (hvordan):
Hampestof kommer fra planten
med samme navn. Det er en af
de hurtigst voksende planter, der
findes, og den har ikke brug for
meget vand, energi, pesticider
eller gødning. Planten kan dyrkes
i mange år på samme sted uden
at udpine jorden. Derfor betragtes hamp som miljøvenlig.
Da hamp hører til den samme
familie som cannabis (selvom
den ikke har de samme psykoaktive virkninger), er den stærkt
reguleret eller forbudt i mange
lande.
Egenskaber:
Hampefibre er lange, stærke,
leder varme, farver godt, blokerer
ultraviolet lys og har naturlige
antibakterielle egenskaber.
Hamp er i århundrede blevet

Styrker:
Producerer 2-3 gange så mange
fibre som bomuld pr. hektar jord.
Det kræver mindre vand at dyrke
hamp end bomuld. Stort udbytte
med få ressourcer. Kan dyrkes
i hele verden, så det er altid

Hør
brugt til at lave reb, lærred og
papir. Lange hampfibre kan
spindes og væves. I en blanding
med bomuld, linned, silke og
uld giver hamp en blød fornemmelse, samtidig med at den giver
modstand og holdbarhed til
produktet.
Varighed/ Levetid:
Hamp er stærkt og holdbart og
har en lang levetid i tekstilform.
Anvendelse:
Hamps utallige anvendelser
inkluderer tekstiler, brændstof,
plast, konstruktion, kosmetik,
medicin, papir og stof.

Produktion (hvor):
Europa, Kina og Usa. Gerne solrige steder med kølige nætter.

sig godt til viskestykker, håndklæder, sengetøj og møbelstof.
Varmeregulerende.

Produktion (hvordan):
Hør kræver ikke mange ressourcer, hverken i form af vand
eller gødning.
Efter høst tørres planten i op til
6 uger på marken. Den grønne
stængel går fra grøn til brun
i farve. Den endelige farve
på høren afhænger af, hvor
meget sol og regn planten får i
tørringsperioden.
Fibrene bliver adskilt og spundet
til garn.

Varighed/ Levetid:
Hør er stærkere en bomuld.

Egenskaber:
Da hør er hult, kan det absorbere
op til 20 % af dens egen vægt i
vand, samt er god til at frigive
fugten igen. Derfor egner den

Taktilitet:
Hamp kan spindes til behagelige
stoffer.

Anvendelse:
Til tekstiler.
Taktilitet:
Blød med let glans.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
ecoinvent.dk
sewport.com

Link:
enkev.com
sustainyourstyle.org
camirafabrics.com/

Styrker:
Lavt klimaaftryk, både ved
dyrkning og forarbejdning.
Intet spild i produktion da overskudsmaterialer går til papirfremstilling, strøelse etc.

muligt at få lokalt. Hamp kan på
vores breddegrader dyrkes uden
kunstvanding.
Alle dele af hampplanten kan
udnyttes, til f.eks. højt sugende
strøelse, fibre til kvalitets papir
m.m.
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Udfordringer:
Lige nu er produktionen af hør
meget lav og en af de mere
dyrere naturlige fibre.

VIA University College

VIA Design & Business

Fibre

Foto: Enkev

Kokos
Ingredienser:
Kokosskaller.
Produktion (hvor):
Alle subtropiske klimaer.
Produktion (hvordan):
Fibrene kommer fra kokosnøddeskaller. Kun en brøkdel af
alle kokosnødder indsamles til
industriel brug, hvor fødevareindustrien er den største forbruger,
som kun fokuserer på kokosnøddens kød og saft. Derfor bliver
kokosskaller et affaldsprodukt.
Først skal fibrene fjernes fra
skallen. Dette gøres ved at
blødgøre skallerne i enten
tidevand eller ferskvand. Hvis det
gøres i tidevand, vil fibre optage
en stor mængde salt, som skal
skylles ud af producenten på et
senere tidspunkt.

Jute
Derefter fjernes de fra vandbadet og tørres i over et år. Efter
tørringsprocessen organiseres
kokosfibrene i baller. Disse baller
hakkes og bearbejdes til forskellige formål.
Egenskaber:
Kokosfibre er meget hårde, men
også elastiske og forringes stort
set ikke over tid.

Produktion (hvor):
Indien og Bangladesh.

(fibrene) strippes fra stokken.
Herefter bliver fibrene tørret.

Produktion (hvordan):
Bomuld er den mest producerede plantebaseret tekstilfibre,
men jute kommer lige efter. Den
er ikke så populær i vesten, men
er en af de primære tekstiler i
Indien og dets nabolande.

Egenskaber:
Ventilerende og absorberende
egenskaber.

Juteplanterne er en hurtigtvoksende plante der bliver 3
meter høj og er en af de længste
naturlige fibre i verden. På grund
af sit store indhold af træstof
nedbrydes jute let af lys og fugtighed. Jute er et billigt materiale, det er stærkt i tør tilstand og
kan farves.

Varighed/ Levetid:
En slidstærk fiber med lang
levetid.
Anvendelse:
Kan bruges til polstring
Udviklingsstadie:
tilgængeligt.

Planterne har et lavt gødningsbehov.

Link:
cirad.fr
enkev.com

Når juten er klar til at blive
høstet, bliver det bundtet og
lagt i tanke og opblødt i vand.
Dette gøres for at løsne barken
fra stokken. Dernæst kan barken

Styrker:
Affaldsprodukt, stor holdbarhed,
vedvarende ressource.

Styrker:
Hurtigtvoksende plante.
Billig at producere
Produktionen er ikke særlig
ressourcekrævende.

Udfordringer:
Lang transport.
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Varighed/ Levetid:
Slidtstærkt og langtidsholdbart
Anvendelse:
Jute anvendes til sække, tæpper,
emballage, tapet (hessian), madrasser og tekstil.
Taktilitet:
Grovere end hør og hamp, med
et let skinnende look.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
denstoredanske.lex.dk
sewport.com

Udfordringer:
Lang transport.

VIA University College

Fibre

Tekstiler

Fibre fra udstillingen Phytophilia af Sara Martinsen.

Foto: Maharam

Ananas fibre
Ingredienser:
Ananasblade.
Produktion (hvor):
Nogle af de største produktioner
findes i Costa Rica, Filippinerne
og Brasilien.
Produktion (hvordan):
Ananasblade er et restprodukt
fra fødevareindustrien.
Bladene bliver afkortet og det
gummilignende materiale fjernes
og efterlader silkeagtige hvide
fibre (PALF for pineapple leaf
fiber).
Fibrene bliver vasket og tørret
i solen eller i ovne når der er
regnsæson. De tørre fibre bliver
renset og man står tilbage med
luftige fibre.
Egenskaber:
Blandes nemt med andre fibre.

VIA Design & Business

Manner / Maharam
Ingredienser:
35% genbrugspolyester fra
forbrugere (plastikflasker), 65%
genbrugspolyester fra industri.

Anvendelse:
I det 18. og 19. århundrede
blev de brugt til luksustekstiler
eksporteret til Europa.
Ananasfibrene har et stort potentiale, da det er et affaldsprodukt. Det kan spindes til garn
eller laves til non-woven tekstiler.
Virksomheder som Nextevo forsker i ananasfibre til polstremateriale og Pinatex bruger dem til
kunstlæder.

Produktion (hvor):
USA.
Produktion (hvordan):
Fibrene fra affaldsplast bliver
nedbrudt, behandlet, spundet
til garn og vævet, hvorefter det
bliver farvet.

Taktilitet:
Silkeglatte luftige fibre.

Egenskaber:
Brandhæmmende, høj slidstyrke.
Pletafvisende.
53 farver.
3 års garanti.
300.000 Martindale.

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
denstoredanske.lex.dk/Ananas
nextevo.one
ananas-anam.com

Varighed/ Levetid:
Manner er tekstil målrettet mod

Styrker:
Lavet af et Affaldsprodukt.
Vedvarende ressource.

Styrker:
Lavet af affaldsprodukt.
Udfordringer:
Forsyningskæden er svær at
gennemskue.

Udfordringer:
Lang transport.
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kontraktmarkedet og designet
med lang levetid.
Anvendelse:
Anvendes på møbler og paneler.
Taktilitet:
Manner er en moderne crepe
med en let, organisk følelse.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Greenguard and Greenguard
Gold Certified.
Link:
maharam.com
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
Maharams hjemmeside.
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Tekstiler

Foto: Gabriel

Fotos: Gabreil

GreenKnit / Gabriel
Hvad:
GreenKnit er et polster tekstil
med en tykkelse mellem 2-5
mm. GreenKnit lamineres med
andre tekstiler for at give mere
fylde og blødhed. Ved laminering
med andre polyester tekstiler
opnår man en genanvendelig
komponent i sin helhed. Kan
med fordel anvendes sammen
med ZenXit (se under polster),
så hele polstringen er genanvendelig.
Ingredienser:
85% rPET, 15% PET.
Produktion (hvor):
EU
Produktion (hvordan):
Strikning og termofiksering
Egenskaber:
Trykfordelende.
Åndbar.
Tykkelse på 2-5mm.

Felicity / Gabriel
levetid, som det møbel det
indgår i.

Ingredienser:
100% genanvendt PET

Anvendelse:
Udglatte og blødgøre overflader
på møbler. Indgår ofte som bagside af et laminat med et tekstil
som top. Vælges et polyestertekstil og polyesterlim sikres
genanvendelighed.

Produktion (hvor):
Litauen.
Produktion (hvordan):
Vævning.
Egenskaber:
100.000 martindale
God stretch.
Felicity er et ensfarvet polyesterstof i et simpelt, men sofistikeret design. Tykkelsen af garnet
giver stoffets dybde.

Taktilitet:
Blød.
Glat.
Åben overflade i ulamineret
tilstand.
Udviklingsstadie:
Standardversioner til salg
Der udvikles løbende på produktgruppen

Design Mette Krebs.
Varighed/ Levetid:
Minimum 10 år ved efterlevelse
af ”maintenance-and-stainguide”

Certificeringer / mærkninger:
Kan udleveres ved forespørgsel.
Link:
Gabriel.dk

Varighed/ Levetid:
Afhængigt af brug. Dimensioneres til at have samme

Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
Gabriels hjemmeside.

Styrker:
Genanvendelighed.
Lavt materialeforbrug i forhold
til trykstyrke.
God genrejsningsevne (lavt
tykkelsestab).
Rynkefrit ved skarpe kurver
vbnmc.

God 3D stabilitet ved indtrykning.

Styrker:
Recirkuleret, recirkulerbar, sundheds- og miljømærket.

Udfordringer:
Pris.
Trækstyrke i ulamineret tilstand
Ikke samme udholdenhed som
PU skum (Hårdhedstab).

44

Anvendelse:
Polstring af møbler.
Taktilitet:
Blød med relativ fin teksturering.
Udviklingsstadie:
På markedet.
Certificeringerne / mærkninger:
EU Ecolabel, Cradle to Cradle,
Oekotex.
Link:
Gabriel.dk
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
Gabriels hjemmeside.
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Tekstiler

Foto: JAB

Foto: Kvadrat

Climatex / JAB
Ingredienser:
Climatex er en serie af 13
tekstiler i 350 farver. Tekstilerne
består af: Ny uld, Redesign Lenzing FR og Cradura.
Redesignet Lensing Fr er en
flammehæmmende naturlig fiber
fra bøg specielt udviklet til Climatex. Cradura er en polymerfiber af genanvendt havaffald.
Produktion (hvor):
Tyskland.

Re wool / Kvadrat
Ingredienser:
45 genanvendt uld, 45% ny uld
og 10 % nylon.

kvaliteter skabt gennem
naturlige og syntetiske fibre.
Vævet sammen danner fibrene
små gitre, der opretholder stoffets struktur, også når det bliver
udsat for varme. Komponenterne
i Climatex polstring kan adskilles
og genbruges rent.
Op til 500.000 Martindale.

Produktion (hvor):
Hos Wooltex i Storbritannien.
Produktion (hvordan):
Den genanvendte uld er lavet
ved at indsamle rester fra Kvadrats spinderier i Storbritannien
og genbruge fibrene til spinning.
Ny uld bliver klippet af fårene,
renset, kæmmet og kartet
sammen med den genanvendte
uld og nylon, hvorefter det kan
spindes til garn.
Ingen brug af AZO-farvestoffer,
som kan udskille kræftfremkaldende acrylaminer
Ingen brug af farvestoffer indeholdende tungmetaller /
overholder ETAD-standarden.
Ingen brug af bromerede flammehæmmere

Varighed/ Levetid:
Det er nogle utrolige stærke
stoffer, med lang levetid.

Produktion (hvordan):
Kombinationen af ingredienserne i tekstilerne varierer,
men det interessante er at
de har vævet det, så man kan
adskille alle fibrene og genanvende dem individuelt, det
såkaldte textile lock.
Oprindelses- og forsyningskæderne for materialer er
underlagt kontrol og alle forretningsforbindelser er underlagt
principperne om retfærdighed.

Anvendelse:
Til polstring på møbler, sofaer
og inventar. Bliver anbefalet til
erhverv.

Egenskaber:
Klimatiserende, hvilket vil sige
de tilpasser sig kroppens temperatur. Vandabsorberende.
Climatex har brandhæmmende

Certificeringerne / mærkninger:
Økotex og Cradle to Cradle
certificeret.

Styrker:
Hvis det kan lykkedes dem at få
stofferne tilbage, vil det indgå
i en cirkulær produktion. De
tilbyder at sende indpakning og
returforsendelsesdokumenter,
hvis de får at vide hvor stoffet
befinder sig. Afhentning kan
bookes hos UPS.

Høj styrkeevne med mange
valgmuligheder.

Taktilitet:
Overfladen er taktil, men bærer
præg af at være designet til
Erhverv. Let glat og robust
overflade.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Designet af Margrethe Odgaard.

Egenskaber:
Pilling 4 (ISO 1-5)
100.000 Martindale.10 års
garanti.
Brandhæmmende.
Anvendelse:
Bruges til polstring af møbler,
både i hos private, men også i
erhverv.
Taktilitet:
Blød og fast tekstur.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
EU Ecolabel, Greenguard Gold,
HPD.
Link:
kvadrat.dk - Re Wool
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
kvadrats hjemmeside.

Link: climatex.jab.de

Styrker:
Uld er et 100% naturligt
materiale med en god evne til at
absorbere og afgive fugtighed.
Det er brandhæmmende, biologisk nedbrydeligt og ældes med
ynde.
Der er mindre ressourceforbrug

Udfordringer:
Cradle to cradle kræver at stoffet kommer tilbage til producenten, hvilket kræver en stor
indsat af forbrugerren.
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fordi man har fundet ud af at
genbruge spild fra produktionen.
Udfordringer:
Blandingsprodukt med ikke
bionedbrydeligt indhold.
Transport af de forskellige materialer til produktionsfaciliteter.

VIA University College
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Tekstiler

Foto: Kvadrat

Fotos: Kvadrat

Molly / Kvadrat
Ingredienser:
100 % ufarvet uld. Blanding af
New Zealandsk and Norsk uld.
Produktion:
Hos Wooltex i Storbritannien.
Produktion (hvordan):
Ulden bliver klippet af fårene,
renset, kæmmet og kartet
hvorefter det kan spindes til
garn.
Garnet bliver brugt til at væve
møbelstoffet.
Der er ikke brugt farvestoffer
eller kemikalier til fremstillingen.
Designet af Åsa Pärson.
Egenskaber:
Pilling 3-4 (ISO 1-5)
75.000 Martindale.
10 års garanti.
15 forskellige farvekombinationer.

Styrker:
Uld er et 100% naturligt materiale med en god evne til at absorbere og afgive fugtighed. Det
er brandhæmmende, biologisk
nedbrydeligt og ældes med ynde.
Det er en vedvarende ressource.

Revive / Kvadrat
Ingredienser:
100% PET (fra genanvendte
plastikflasker).

Anvendelse:
Bruges til polstring af møbler,
både hos private men også i
erhverv.

Produktion (hvor):
Kina.

Taktilitet: Blød og imødekommende overflade.

Produktion (hvordan):
Kvadrat bruger et specifikt
genbrugsgarn kaldet REPREVE,
der blev udviklet i 2009 og
som bliver produceret af det
amerikanske firma Unifi. PET
plastikflasker hakkes, formales,
smeltes og formes til flager.
Hernæst tilsættes en flammehæmmende fosfor. Polyesterchips fremstilles, opvarmes og
ekstruderes, og resultatet er
et 100% genbrugsgarn klar til
farvning og vævning.
Designet af Georgina Wright.

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
EU Ecolabel, Greenguard Gold,
HPD
Link:
kvadrat.dk - sustainability
kvadrat.dk - molly
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
kvadrats hjemmeside.

Egenskaber:
Pilling 4-5 (ISO 1-5)
60.000 Martindale
10 års garanti

Molly har en god slidstyrke og
akustikforbedrende.

Styrker:
Lavet af et affaldsprodukt.

Udfordringer:
Transport af råmaterialet til
fabrikken.

Udfordringer:
Produceret i Kina, derfor lang
transport.
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Kommer i 25 farver.
Ingen brug af AZO-farvestoffer,
som kan udskille kræftfremkaldende acrylaminer
Ingen brug af farvestoffer indeholdende tungmetaller /
overholder ETAD-standarden.
Varighed/ Levetid:
God slidsstyrke med lang levetid.
Anvendelse:
Strukturfyldt overflade.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Greenguard Gold, HPD, EPD
Link:
kvadrat.dk - revive
kvadrat.dk - sustainability
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
kvadrats hjemmeside.
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Tekstiler

Fotos: Camira

Fotos: Camira

Hemp / Camira
Ingredienser (hvad):
60% Ny uld fra New Zealand,
40% Hamp fra Storbritannien
Produktion (hvor):
Storbritannien.
Produktion (hvordan):
Hampen er dyrket på Huit Farm
i Leicestershire. Hamp sås fra
frø og har en kort vækstperiode,
inden det kan høstes. De lange
stiklinger høstes og efterlades
på marken, hvor bladene nedbrydes og fungerer som gødning
til næste batch. Derefter starter
processen med fiberadskillelse,
som afsluttes ved mekanisk
afkortning. Garnet til uld- og
bastefiberprodukter fremstilles
på egen garnfabrik, og stoffet er
vævet på deres faciliteter i West
Yorkshire, så de har fuld kontrol
over processen.
Hampen er af arten Cannabis sativa og indeholder kun minimale
mængder af det psykoaktive stof
THC
Egenskaber:
Hampfibre er bløde, lange og
stærke
Hamp en af de hurtigst vok-

Styrker:
Lavet af naturlige materialer fra
lokale landbrug og produceret
lokalt. Hamp har et lavt CO2
aftryk og er komposterbart.

Main Line Flax / Camira
sende biomasser kendt. Den
vokser over tre meter på bare
120 dage
10 års garanti.
Utrolig slidstærk og lysfast.
Lavet af naturlige og vedvarende
materialer.
>50.000 Martindale
Varighed/ Levetid:
Lang holdbarhed.
Anvendelse:
Til polstring af møbler, især
velegnet til siddemøbler og målrettet kontraktmarkedet.
Taktilitet:
Blød overflade med struktur.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Eco Label, LEED, Mindful Materials

Ingredienser:
75% ny uld fra New zealand,
25% hør produceret i Belgium &
Litauen.

Anvendelse:
Til polstring af møbler, især
velegnet til siddemøbler og målrettet kontraktmarkedet.

Produktion (hvor):
Storbritannien.

Taktilitet:
Blød overflade med struktur.

Produktion (hvordan):
Garnet til uld- og bastefiberprodukter fremstilles på egen
garnfabrik, og stoffet er vævet
på deres faciliteter i West Yorkshire, så de har fuld kontrol over
processen.

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Egenskaber:
Hørfibre er bløde, lange og
stærke
Lavet af naturlige og vedvarende
materialer.
>50.000 Martindale
Lysfast

Link:
camirafabrics.com

Cert ificeringerne / mærkninger:
LEED Credit Contributor, EU
Ecolabel Certified, Mindful
Materials.

Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
Camiras hjemmeside.

Varighed/ Levetid:
Lang holdbarhed.

Link:
camirafabrics.com
Note:
Se flere miljøvenlige stoffer på
Camiras hjemmeside.

Udfordringer:
Lang transport.

Styrker:
Lavet af naturlige materialer fra
lokale landbrug og produceret
lokalt. Hør har et lavt CO2 aftryk.

47

Udfordringer:
Lang transport.
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Ålegræs. A. Petersen har polstret møblet modul, designet af Chris Halstrøm, med ålegræs. Det er en ældgammel polstringsteknik der nu er i spil igen. Foto: A. Petersen
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Polster
Introduktion

Langt det meste skum brugt til polstring
i dag, er ligesom plast, lavet af olie
i formen PU-skum. Olie er et fossilt
brændstof, som er dannet af plankton,
planter og dyr, der levede i havet og på
landjorden for over 50 millioner år siden.
De voksede med energi fra solen. Energien blev brugt til at lave nye celler ved
at binde kulstof fra luftens CO2. Når vi
brænder dem af i dag, genvinder vi deres
bundne solenergi. Samtidig udvikles der
med ét hug store mængder CO2 fra det
kulstof, som naturen var millioner af år
om at binde.
Skum er utroligt svært at genanvende.
Den mest kendte metode er at tage overskud fra skumproduktioner og lave det til
en granulatplade, hvilket i højere grad er
en optimering af en produktion fremfor
en løsning. Alt efter kvalitet begynder
skum før eller siden at smuldre og miste
sin styrke og komfort, selvom fibrene i
sig selv har en meget lang nedbrydningstid på over 500 år. PU Skum er billigt og
nemt at arbejde med, og har derfor vundet hurtigt frem siden det blev opfundet
af kemikeren Otto Bayer i 1937.

Der er flere måder at gribe udfordringen med skum an på. En vej er at kigge
bagud og søge inspiration i hvordan
møbler blev polstret før den populære
PU skum. Man kan kigge på materialer
som ålegræs, hestehår og andre naturlige
fibre og undersøge hvordan de kan indgå
i en moderne produktion. En anden kan
være at kigge ind i tilgængelige ressourcer, som Amerikanske Cruz Foam.
Cruz Foam arbejder på at lave skum af
Kitin, som findes i skallerne fra rejer,
krebs, hummer og andre skaldyr. De har
fundet et affaldsprodukt fra fødevareindustrien som kan skabe værdi i en helt
ny kontekst. Cruz Foam er ikke klar på
møbelskum endnu, men de regner med at
have nyt i 2021.
Der er flere gode løsninger derude og helt
sikkert på vej.
Den største udfordring lige nu er formstøbt skum. Den har vi ikke kunne finde
nogle alternativer til, men mon ikke også
der findes et innovativt projekt på denne
front et sted ude i verden.
Kilder:
universe.dk
cruzfoam.com
bayer.com
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Polster

Foto: Søuld

Foto :A. Petersen

Foto: A. Petersen

Ålegræs
Ingredienser:
Ålegræs
Produktion (hvor):
Danmark
Produktion (hvordan):
Ålegræs er en plante som gror på
havets bund, og, ligesom træer,
taber den sine ”blade”, som
sidenhen skyller op på stranden.
Her bjærges det på stranden og
lægges op på græsmarker, hvor
det får lov at tørre, som man
tørrer hø. Når det er tørt, kan det
bruges i den rå form.
Egenskaber:
Naturligt brandhæmmende
egenskaber (i højeste klassificering i byggebranchen), klimatisererende, der kan ikke leve lus og
lopper i ålegræs.

Styrker:
Ålegræs optager meget CO2 og
kulstof. Hvis man ikke høster
dem, rådner de på stranden og
frigiver CO2 igen.
Det er et naturprodukt og derfor

Varighed/ Levetid:
Ålegræs er, når det først er tørt,
langsomt nedbrydeligt og kan
holde over 200 år.

ikke påvirker biomiljøet, når man
fjerner ålegræsset fra stranden.
Den danske møbelvirksomhed
A. Petersen har lanceret møblet
Modul, designet af Chris L.
Halstrøm, som består af to elementer, en stol og en sofa.
Det helt særlige ved Modul er,
at den laves i en version med en
madras polstret med ålegræs. A.
Petersen har eksperimenteret
på eget polsterværksted og med
det udgangspunkt udviklet en
madras, som er fast men med
god komfort. Det har været
naturligt for A. Petersen at udvikle og arbejde med ålegræs på
denne måde, da de altid har stort
fokus på håndværkstraditioner
og producerer lokalt i Danmark.
De arbejder med nutidige
arkitekter og designere, for at
have dem med i hele processen,

Anvendelse:
Ålegræs er et gammelt byggeog polstringsmateriale der har
være nedprioriteret i en årrække
og nu we på vej tilbage. Det
har blandt andet tidligere være
brugt i madrasser til hæren og
i de første Ford T biler. I dag
anvendes det som et element
i madrasser af f.eks. den tyske
virksomhed Dormiente. Også
den danske virksomhed Søuld
er i gang med at udarbejde både
akustikmåtter og et måttemateriale til møbelpolstring. Søuld
arbejder med at få Craddle to
craddle certificering samt EPD.
Desuden er de også i dialog med
universiteter for at sikre, at man

100% bio-nedbrydeligt.

det kan falde sammen. Derfor
arbejdes der hos Søuld med en
binder i pladematieralerne, som
der skal tages højde for.

Udfordringer:
Løspolstring med ålegræs kan
være problematisk, da det kan
være svært styre densiteten, og
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og for at kunne blive ved at udvikle på møblet til sidste detalje
er på plads.
Taktilitet:
Ved korrekt brug kan man opnå
samme polstrings komfort som
skum.
Udviklingsstadie:
Stadig under udvikling i pladeform. Søuld er på markedet i
2021 med deres ålegræs måtter.
Ålegræs til løspolstring er fuldt
tilgængeligt.
Link:
www.sould.dk
moentang.dk
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Kokosskal og Cocolok

Øverst: Løse hestehår. I midten: syet hynde. Nederst hestehår med naturlig latex

Cocolok / Enkev

Hestehår / Enkev

Ingredienser:
Kokosfibre og naturlig latex

også som et termisk og akustisk
isoleringsprodukt.

Produktion (hvor):
Enkev har produktion i Holland,
Kina, Polen og Storbritanninien

Varighed/ Levetid:
Langtidsholdbar da det er lavet
af materialer, der næsten ikke
forgår.

Produktion (hvordan):
Fibrene kommer fra kokosnøddeskaller. Kun en brøkdel af
alle kokosnødder indsamles til
industriel brug, hvor fødevareindustrien er den største forbruger,
som kun fokuserer på kokosnøddens kød og saft. Derfor bliver
kokosskaller et affaldsprodukt.
For at skabe en ventilerende
og åben struktur, bliver fibrene
spundet til reb. Disse reb
omdannes til ark og sprøjtes
dernæst med naturlig latex for at
skabe struktur og stabilitet.
Egenskaber:
Kokosfibre er meget hårde, men
også elastiske og forringes stort
set ikke over tid.
Cocoloks åbne og elastiske
struktur skaber et godt
mikroklima, hvilket er en fordel
i madrasser og møbler. Strukturen er også lydabsorberende
og derfor fungerer pladerne

Ingredienser:
Alt efter hvilket typer af produkter fra Enkev, man efterspørger,
kan det være løse hestehår,
hestehår samlet med kokosfibre,
hessian eller naturlig latex. Alle
materialer er 100 % naturlige.
Både dyrehår og kokosfibre er
affaldsprodukter fra forskellige
industrier.

Anvendelse:
Pladerne bliver anvendt til
polstring af møbler, madrasser,
biler osv.

Produktion (hvor):
De fleste hestehår bliver
produceret i Kina. Enkev har produktion i Holland, Kina, Poland
og Storbritanninien.

Taktilitet:
Fibrene i sig selv er meget
elastiske, og som polsterelement
opnås en høj komfort.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
QUL, OEKOTEX,GOTS.
Link:
enkev.com
Note:
En anden producent der arbejder
med samme materiale er
envirofiber foam.
envirotextile.com

Styrker:
100 % bionedbrydelig, god komfort, lang holdbarhed.
Udfordringer:
Lang transport.
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Syede hynder, hvor hårene er
syet sammen med et stykke hessian som bagside.
Egenskaber:
Skaber godt mikroklima, der
holder kroppen tempereret ved
varme og kulde, samt har ventilerende egenskaber.
Brandhæmmende
Hestehår er elastiske.
Varighed/ Levetid:
Hestehår er utrolig slidstærke og
holder oftere komforten længere
end PU skum.

Produktion (hvordan):
Hestehårene kommer fra halen,
som er et affaldsprodukt fra
fødevareindustrien, et animalsk
biprodukt.
Det indsamles til børsteindustrien eller til polstermaterialer,
og overskydende hår destrueres.
Fødevareindustrien er enorm, og
lige nu anvendes kun en lille del
af biproduktet hestehår, som er
tilgængeligt.
Enkev tilbyder flere forskellige
løsninger til polstermaterialer
med hestehår;
Løse hestehår til løspolstring.
Plademateriale hvor hårene er
indstøbt i naturlig latex.

Anvendelse:
Bruges til polstring af møbler og
andre produkter.

Styrker:
100 % bionedbrydelig og af
vedvarende materialer.
God komfort.
Lang holdbarhed.

Udfordringer:
Lang transport på de forskellige
materialer.

Taktilitet:
Håret i sig selv er meget elastisk,
og som polsterelement opnår
man en meget høj komfort.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
QUL, OEKOTEX,GOTS
Link:
enkev.com
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Foto: Gabriel

Zenxit / Gabriel

Naturlig Latex
Ingredienser:
Naturlig Latex
Produktion:
Naturlig latex er 100% kemikalie fri. Det bliver udvundet af
gummitræet (Hevea brasiliensis)
som er et robust træ, der hører
hjemme i Amazonas, men det
kan i stigende grad findes i
plantager og i naturen i bl.a. Sri
Lanka, Malaysia, Thailand og Vestafrika. Gummitræet producerer
naturlig latex i form af en tyk, let
klæbrig, mælkehvid væske, der
har samme konsistens som saft.
Det tappes ved, at der bores et
hul og lægges et snit i barken
af træet, hvor latexen langsomt
får lov til at dryppe ud af. Det
kan vare fra nogle timer til flere
dage. Der tappes ikke mere end
træet kan fungere normalt uden
at tage skade. På den måde
kan gummitræet levere latex
fra det er ca 2 år og 30 år frem.
Når der ikke længere tappes på
træet bliver det fældet og brugt
til møbler, byggemateriale eller
brændsel. Den flydende latex,
der udskilles lige under det ydre
Styrker:
Vedvarende ressource
Udfordringer:
Ligesom med andre naturlige
materialer, skal man have styr

barklag, forhindrer træet i at
antænde og brænde ned. Det
beskytter det også mod insekter,
skimmel, råd og forskellige bakterie- og svampesygdomme.

Ingredienser:
100% PET.

Egenskaber:
Det er ikke nødvendigt at
behandle naturlig latex med
kemiske tilsætningsstoffer
såsom flammehæmmende
midler, insektafvisende midler,
teksturforstærkere eller klæbemidler. Den indeholder selv alle
egenskaber.

Produktion (hvordan):
Ekstrudering

Produktion (hvor):
EU.

Egenskaber:
Trykfordelende
Åndbar
Kan gennemskylles/renses
Hurtigtørrende
Bakterie og støvmidehæmmende uden tilsat kemi.
Ved at anvende Gabriels GreenKnit (se under tekstiler) kan man
øge blødheden af overfladen hvis
ønsket.

Varighed:
Det er et langtidsholbart materiale, der ikke slides og nedbrydes.
Anvendelse:
Naturlig Latex anvendes til gummi, bildæk og madrasser. Det
anvendes også som binder til
forskellige polstringsmaterialer.

Varighed/ Levetid:
Afhænger af applikation.
Tab af hårhed typisk 20-30% ved
80.000 indtrykninger, CLP test
ISO 3385
Tykkelsestab typisk 5-10% ved
80.000 indtrykninger, CLP test
ISO 3385
God modstandsevne i forhold til

Link:
luxtex.co
Træ 69, Træinformation, Johansen, Bjarne Lund. ISBN: 9788790856-32-8

Styrker:
Zenxit at lavet af virgin PET, men
er skabt til genanvendelighed.
Det er Gabriels ønske at skabe
en cirkulær økonomi omkring
Zenxit, så det kommer tilbage og
genanvendes.
Høj komfortfaktor.
Termisk komfort (evne til at
bortlede fugt og varme).
Høj hygiejne – bakterie- og
støvmidehæmmende samt kan

på, hvor det er sourcet fra. At
produktionen foregår i respekt
for de lokale omgivelser og mennesker og ikke på bekostning af
naturområdernes ressourcer.
Lang transport.
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fugt og vand
Anvendelse:
Fordele tryk og supportere kroppen både siddende og liggende.
Kan anvendes i møbler som
skal kunne rengøres hele vejen
igennem.
Taktilitet:
Polstermateriale med god komfortfaktor dvs. blød ved første
berøring og god support ved fuld
belastning.
Åben struktur som kan mærkes.
Kræver typisk et laminat for
at udjævne denne del, hvis det
ønskes.
Udviklingsstadie:
Standardversioner til salg
Der udvikles løbende på
produktgruppen
Certificeringerne / mærkninger:
Kan udleveres ved forespørgsel.
Link:
gabriel.dk

gennemskylles og desinficeres.
Udfordringer:
Sammenlignet med PU skum der
er den nuværende standard.
Pris på materiale og evt.
formgivning.
Overflade finhed.
Hårdhedstab i nogle applikationer. Lydafgivelse
under komprimering og
dekomprimering.
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Spring Bond
Ingredienser:
PET hvor 85 % kommer fra
genanvendte plastikflasker.
Produktion (hvor):
Storbritanninen.
Produktion (hvordan):
Plastikflaskerne bliver kværnet,
smeltet og ekstruderet til fibre.
Fibrene bliver blandet med andre
regenererede fibre inden det
bliver til Spring Bond skum
Egenskaber:
Kemikaliefri, Ingen skadelige VOCs, lyddæmpende,
brandhæmmende.

Styrker:
Modsat PU skum er det let at
genanvende når det er lavet af
PET.
Anvender Affaldsprodukter.

BiOH / Cargill
Materialenavn:
BiOH / Cargill.

100 % genanvendligt.
Varighed/ Levetid:
Langtidsholdbart.

Ingredienser (hvad):
Soja.

Anvendelse:
Bruges både til tæppeunderlag,
madrasser og møbelposltring.

Produktion (hvor):
USA.

Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Produktion (hvordan):
BiOH er polyoler eller polymerer
lavet af Soja som kan anvendes
til polyurethanprodukter som
fleksibel skum. BiOH kan
erstatte ca 20 % i petroulium
baseret PU i skum.

Certificeringerne / mærkninger:
EPD
Link:
texfelt.co.uk

Udfordringer:
Det skal tilbage i samme cyklus
for at blive genanvendt.

Anvendelse:
Bruges blandt andet i Bioflex hybridfoam som er et
polstringsmateriale bestående af
Virgin plast blandet med Cargill
BiOH polyoler. Men kan købes af
alle der har brug for dem.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Sojaen bliver høstet af landmændene, knust og sendt til
fabrikken hvor det bliver lavet
om til rå vegetabilsk olie. Olien
sendes til Olieraffinaderi hvor
den viderebehandles til raffineret olie. Ved at blande BiOH med
en anden kemikalie, isocyanate,
kan der laves polyurethan.

Link:
cargill.com

Styrker
Når der bruges soja i et skumprodukt, nedsættes CO2 aftrykket på skummet.

tilføjes soya skal man huske det
er en afgrøde der skal dyrkes,
så der skal tages højde for
sprøjtemidler, landbrugsjord osv.
Det bliver svært at genanvende
hvis det ikke kommer tilbage til
sit oprindelige produktionssted.

Udfordringer:
Udregningerne på hvor meget
sojaolierne kan erstatte er ikke
altid gennemskuelige. Når der
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Egenskaber:
Cargill sælger kun olien, som
man som skumproducent kan
købe og tilsætte. Soja er en
vedvarende ressource.

Note:
En anden virksomhed, der
arbejder med at lave polyoler ud
af genanvedt plast, er Ramf
Link: rampf-group.com
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The Renuva Program & Eco-mobilier
The Renuva Program er opstartet af virksomheden DOW
i 2017 med en vision om at
skabe et cirkulært økonomiprogram, der skal genbruge
polyurethanprodukter. Ved at
skabe samarbejder på tværs
af industrier, har de ønsket at
anvende brugte madrasser til
at skabe nye råmaterialer, der
igen kan indgå i en produktion.
Råmaterialet de laver nu kaldes
Renuva Polyol.
Dow fremstiller og sælger
kemiske nøglekomponenter
samt polyurethansystemer til
hårde og fleksible skumtyper,
belægninger, klæbemidler,
tætningsmidler og kompositter.
i Juli 2020 startede DOW et samarbejde med Eco-mobililer, der
er en fransk miljøorganisation
som står for en landsdækkende
indsamling, sortering og genbrug

af brugte møbler og madrasser.
Siden oprettelsen af Eco-mobilier i 2011, har de samlet næsten
3 millioner ton brugte møbler,
hvor 95 % har kunne genbruges.
I 2023 satser Eco-mobilier på
at nå Zero-waste på møbler og
inventar.
Eco-mobilier forventes at kunne
levere 200.000 brugte madrasser til DOWs kemiske genbrugsafdeling i Semoy Frankrig, der skal
anvendes til Renuva Polyoler,
hvis første produktion forventes
at være klar første halvdel af
2021.
Polyolerne kan bruges til fremstilling af nyt polstringsmateriale.
Kidler:
dow.com
corporate.dow.com
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Har du et materiale
vi mangler? Find
information i forordet.
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Case

Foto: Holmris B8

Foto: Holmris B8
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Holmris B8
Forhandler med en ekstra krølle

Holmris B8 er Danmarks største
virksomhed inden for salg af
erhvervsmøbler. De hjælper kunder
med indretninger og projekter, og
udover deres egne produkter har de
over 1000 leverandører tilknyttet. De
leverer til mange store projekter hvor
hele virksomheder, institutioner eller
kontorfælleskaber skal have skiftet
alt deres inventar på en gang.
Det unikke ved Holmris B8 er at de
var den første forhandler i Danmark
har lavet deres virksomhed cirkulær
med et take back system, som sikrer
at brugte møbler bliver genbrugt og
genanvendt. Når virksomheder køber
nye møbler af Holmris B8, tilbyder
de at tage brugte møbler med retur
– uanset standen. De brugte møbler
opdeles i tre kategorier:
Gensalg
Alt der har en værdi bliver sat til
salg. Holmris tager ud til kunden,
tager billede af de brugte møbler og
fortæller kunden hvilke de gerne vil
købe til gensalg.
Donation
Alle møbler uden en kommerciel værdi bliver afbilledet og indgår herefter

i et katalog som bliver sendt ud til
frivillige organisationer, der kan få
møblerne gratis – de skal kun betale
for at få møblerne leveret. Holmris
B8 har doneret over 65.000 møbler
til velgørenhed. Deres målsætning er
at donere over 100.000 møbler inden
2023.
Miljørigtig bortskaffelse
De møbler der til sidst er i overskud
fordi de ikke kan bruges, bliver skilt
ad, kildesorteret og sendt til korrekt
genanvendelse.
Økonomisk løsning
Det koster 1 krone pr kilo at smide
affald væk, derfor kan afskaffelse af
brugte møbler hurtigt blive en kostbar affære. Det er faktisk billigere at
donere. Kunden, der har fået afhentet sine møbler af Holmris B8, får en
miljørapport ove,r hvad der sket med
samtlige møbler. Alt bliver registret,
både hvor mange tons møbler der
bliver solgt, doneret og kasseret.
Miljørapporten højner gennemsigtigheden og giver kunden et bevis på,
at de tager et cirkulært og
bæredygtigt ansvar.
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Riviera Lounge designet af Povl B. Eskildsen. Foto: Skagerak

Illustrationer: Skagerak
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Skagerak
Lej din loungestol

Skagerak er et familieejet firma etableret i 1976 i Danmark. Deres primære
fokus har altid været at producere kvalitetsmøbler, der er designet til at holde
i generationer. Nu har de bevæget
sig ind på et nyt forretningsområde:
Udlejning. Virksomheden har allerede
i mange år haft stor fokus på bæredygtighed, og derfor arbejdes der med
hele værdikæden, som man har delt op
i tre fokusområder: Kvalitet i designs,
kvalitet i produktion og kvalitet i relationer.
Design for generationer
I Danmark er Skagerak især kendt for
deres udendørsmøbler, men virksomheden sælger faktisk lige så mange
indendørsmøbler. Det handler om at
lancere få men gode møbler af høj kvalitet med et design, der også holder om
50 eller 100 år.
Profit på gamle møbler
Det første skridt mod udlejning var
take-back konceptet ReClassisc. Ideen
er at købe brugte møbler tilbage, sætte
dem i stand og sælge dem på ny. For
mange mennesker er patina, især på
havemøbler, en ekstra kvalitet. Derfor
ser mange mennesker lige så stor værdi i et brugt møbel som et splinternyt.
De brugte møbler er til salg i Skageraks
fysiske butik, men vil meget snart også
være tilgængelige online.

Leje i stedet for at eje
Et andet tiltag er Skagerak Rent, der var
et nemt koncept at starte, fordi møblerne allerede er designet til at skulle
kunne holde i generationer og ofte stå
ude. Hele set-uppet omkring istandsættelse/vedligeholdelse var på plads, så
nu kan en udvalgt række af Skageraks
mest klassiske og eftertragtede havemøbler lejes mod månedlig betaling.
Folk har været meget interesseret og
positive, men alligevel vurderer Skagerak, at der går 3-5 år, før det bliver
almindeligt for folk at leje deres møbler i
stedet for at eje.
Reservedele er et hit
Skagerak kan mærke, at forbrugeren også er interesseret i at forlænge
møblernes levetid. De har altid haft
reservedele til deres møbler, men ved at
gøre reservedele tilgængelige på nettet,
har virksomheden en stor indflydelse på,
hvor nemt det er for kunderne at få det
optimale ud af deres møbler.
”Det handler om at opføre sig ordentligt,
have respekt og tage ansvar – for der er
forskel på at tage ansvar og opføre sig
ansvarligt,” siger Jesper Panduro, der har
fokus på kvaliteten i relationerne til alle
samarbejdspartnere. ”Ingen kan gøre alt,
men alle kan gøre noget”.
Skagerak.dk
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Hvad er kompositter?
Et kompositmateriale er defineret som
et materiale sammensat af mindst to
elementer, der arbejder sammen for skabe
materialegenskaber, som er forskellige fra
egenskaberne i basismaterialerne. Kombinationen af elementerne kan være med til
at give materialet styrke, stivhed, fleksibilitet elller andre ny kvaliteter.
Kompositterne giver muligheder for at
skabe et materiale specifikt målrettet et
formål, eller måske anvende et affaldsprodukt eller et mere miljøvenligt produkt til
en given funktion. I dette tilfælde kan kompositter være gavnlige for CO2 aftrykket
og være med til at upcycle et materiale.
Udfordringen ved kompositter er at det tit
bliver endestationen for et materialerne.
Kompositter er ofte svære at genanvende
og hvis de kan genanvendes, skal de som
regel tilbage til deres oprindelige produktionssted for at det er muligt. Rene typer
af plast kan f.eks. genanvendes alle steder
der arbejder med den givne type.
ipes.dk/hvad-er-kompositter
monofiber.dk
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Granulat til at lave Kvardats produkt Really. Foto: Kvadrat

61

VIA University College

VIA Design & Business

Terroir. Et komposit af tang og papir designet af Nikolaj Steenfatt og Jonas Edward. Foto: Nikolaj Steenfatt
og Jonas Edward
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Naturlige materialer
Introduktion

Kapitlet er døbt ”naturlige materialer” og
det er ikke fordi, de er mere naturlige end
mange af de øvrige materialer, som f.eks.
træ, kork, latex, uld, hør o.s.v. Men dette
er kapitlet for materialer, som vokser i
havet, på land eller op af jorden, der ikke
kunne indgå i de andre kapitler. Det gør
dog ikke disse materialer mindre interessante. Tværtimod. Det er her, du både kan
møde rattan og ”kaktuslæder”, svampe- og tangkompositter i selskab med
linoleum og bambus.
Dette kapitel illustrerer, hvor vild og
venlig naturen er. Bambus, der ræser
op af jorden med en forbløffende fart,
svampemycelium, der trives under jorden
og kan agere bindemiddel i stadig uopdagede kompositter. Og det mexicanske
kaktuslæder, der godt kunne bruge en
mere dybdegående research, da alle vore
tilvejebragte oplysninger ikke passer helt

sammen – men som til gengæld er så
spændende, at det ikke kunne ignoreres.
Naturlige materialer sættes ofte i direkte
forbindelse med bæredygtighed, men
man skal huske på at f.eks. rå-olie også er
et naturligt materiale. Mange der anvender beskrivelsen naturlige materialer
mener indirekte fornyelige materialer –
materialer der kan genskabes inden for et
relativ kort periode.
Fornybare materialer kan både være
veganske og animalske. De veganske
optager CO2 når de vækster og bliver en
CO2-lagringsbank. Animalske materialer
afgiver ofte CO2 i produktions-/væksttiden. Dem der anvendes i møbelbranchen,
er ofte affaldsprodukter fra fødevareindustrien og kan derfor, i det store regnestykke, give rigtig fin mening.
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Naturlige materialer

Foto: Sørensen Læder

Læder

Dunes / Sørensen Læder

Læder er et affaldsprodukt fra
fødevareindustrien, som ellers
skulle brændes eller graves ned,
hvilket påvirker miljøet i en negativ retning. Derfor anses læder
som et bæredygtigt materiale.
Konventionelt læder har
været stærkt kritiseret for
selve garvningsprocessen der
anvender store mængder vand
samt krom eller syntetiske olier.
Dette har garverierne stor fokus
på, og der arbejdes på løsninger,
blandet andet en hvor skindene
bliver garvet med olivenolie.

sig. Salten bliver genbrugt flere
gange i produktionen, og når den
ikke kan genbruges længere,
bliver den anvendt til vejsalt.

Langt de fleste steder i Europa
er der sat krav til at alt vand,
udledt fra gaverier, skal renses.
Nogle garverier investerer selv
i store rensningsanlæg og flere
har også måtte lukke fordi de
ikke kunne leve op til kravene.
I Italien, der er store på
garvning, er der en helt by med
ca. 100 garverier, der alle har
fået lov til at koble sig på det
lokale vandrensningsanlæg.
Vandrensningsanlægget sætter
derved også restriktioner for
garverierne i forhold til hvor
meget spildevand de må udlede
og hvornår på året.

Scan-Hide går op i dyrevelfærd,
og vil gerne være med til at sikre
CO2 venlige løsninger i læderindustrien. Derfor arbejder de med
at lave hver eneste hud sporbar,
for at kunne stille en sikkerhed
for at læderet er blevet behandlet ordentlig hele dets liv.

Ingredienser:
Huder fra køer
Produktion (hvor):
Europæisk råhud, typisk fra
Italien, Tyskland, Østrig, Schweiz
og Skandinavien

Efter præparationen bliver hår
og fedt fjernet. Rester herfra
bliver brugt til biogas.
På Scan-Hides eget garveri i
Vester Skæring har de bygget et
stort rensningsanlæg for at sikre
en miljøvenlig proces. Store dele
af borgernes spildevand i Vester
Skæring er også koblet på dette
anlæg.

Produktion (hvordan):
Huderne er restaffald fra
fødevarerindustrien. De gennemgår kromfri garvning og
derefter en vandbaseret anilin
farvning. Efterfølgende er de
behandlet med læderolie.
Egenskaber:
Læder har en utrolig patinerings
evne og bliver kun flottere og
mere skinnende med tiden. Det
er slidstærkt og godt at polstre
med, da det har en naturlig
elasticitet.

Varighed/ Levetid:
Dunes er af høj kvalitet, der gør
læderet langtidsholdbar
Anvendelse:
Kan bruges på møbler og andre
overflader.
Taktilitet:
Silkeblødt, næsten velour-agtig
følelse med mat overflade.
Udviklingsstadie:
tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Svanemærket og Eu Ecolabel
Link:
sorensenleather.com

Læder er et utrolig holdbart
materiale som patinerer flot. I
møbelindustrien bliver det ofte
brugt på mere eksklusive møbler.

I Danmark arbejder virksomheden Scan-Hide med huder de
får fra Danish Crown, hvor de har
stort fokus på ansvarlighed og
fuld udnyttelse af ressourcer.
Når en hud kommer fra
slagteriet, bliver den klargjort
med salt for at kunne holde

Styrker:
Dunes er den eneste læder på
markedet, der er svanemærket.
Udfordringer:
Læder er svært at genanvende.
Nogle fjerner læder fra møbler
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og laver tasker ud af det, andre
laver et nyt læderkomposit.
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Køkken med forbo linoleum. Foto: Forbo

Linoleum / Forbo
Ingredienser:
Linolie, harpiks, kalkstensmel, træmel og miljøvenlige
farvepigmenter.
Produktion (hvor):
Assendelft, Holland.
Produktion (hvordan):
Furniture Linoleum er opbygget
af 3 lag: imprægneret filtpap,
linoleumsgranulat og et lag lak.
Linoleumsgranulatet består af
oxideret linolie og harpiks tilsat
træmel og farvepigmenter, der
rulles ud på det imprægnerede
filtpap ved hjælp af et kalandervalseværk. Efter tørring overfladebehandles materialet med
en tværbunden, mat PU acryllak,
der hindrer lysreflekser.

Desserto
Ingredienser:
Kaktus, bomuld, polyester,
genanvendt bomuld, genanvendt polyester, bomuld iblandet
kaktus

Egenskaber:
Mindre modtagelig for fingeraftryk
Antistatisk materiale, der er
modstandsdygtigt overfor støv
og snavs.

Produktion (hvor):
Zacatecas, Mexico.

Varighed/ Levetid:
Hvis det bliver plejet og behandlet ordentligt kan linoleum holde
i mange år.

Produktion (hvordan):
De modne blade klippes af
kaktussen uden at beskadige
planten, dette giver en ny høst
hver 6-8 måned. Planterne lever
i ca. 8 år. De afklippede blade
tørrer tre dage i solen for at opnå
det ønskede fugtighedsniveau.
Derefter bearbejdes råmaterialet
uden brug af herbicider eller
pesticider. Overskudsmaterialer
bliver solgt nationalt til fødevareindustrien.
Kaktussen vokser kun ved hjælp
af regnvand og jordmineraler.
Den anvendte kaktus er stærk
og meget elastisk og kan holde
til lave temperaturer uden at dø.
Da plantagen er fuldt organisk,
er den med til at forbedre regionens biodiversitet. På Dessertos
14 hektars plantage, absorberer
kaktusserne 8100 tons CO2 om
året, mens de på gården kun
genererer 15,3 tons CO2 årligt.

Anvendelse:
Møbler og inventar .
Taktilitet:
Mat overflade, der er varm og
behagelig at røre ved.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.

Forbo Furniture Linoleum
fremstilles uden CO2 belastning.
Linoleum er et CO2 neutralt
produkt, fordi de naturlige råmaterialer optager store mængder
CO2 – og samtidig er CO2
udledningen fra produktionen af
produktet lavere.
72% af inholdet i linoleum er
hurtigt fornyelige.

Certificeringerne / mærkninger:
Svanemærket, EU Ecolabel

Styrker:
CO2 neutralt
Lavet af hurtigt fornyelige
materialer.

Udfordringer:
Linoleum limes ofte på en MDFplade eller, hvilket gør begge
dele svære at genanvende.

Link:
forbo.blob.core.windows.net
forbo.com

Styrker:
På alle måder en ansvarlig produktion af råmaterialet kaktus
med et klimavenligt afsæt.
Lokal produktion.
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Egenskaber:
Et alternativ til andre muligheder
for syntetisk PU-læder, fordi
materialet er fri for giftige kemikalier, phthalater, formaldehyd
og PVC.
Vedligholdelsesfrit.
Stærkt, holdbart.
Høj modstandsdygtighed over
for slid, gnidning, rivning og
trækstyrke.
Varighed/ Levetid:
Lidt uklart, men de siger det er
slidstærkt.
Anvendelse:
Vegansk læder til polstring,
tasker og sko.
Taktilitet:
Blødt med en naturlig aroma.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Oeko-tex og flere lokale, se
desserto.com
Link:
desserto.com

Udfordringer:
Det er svært at få afklaret hvor
stor en del der er kaktus i produktet. Kaktus virker som en god
bæredygtig ressource, men hvis
det blandes med polyester og
bomuld kan man diskutere om
det stadig er bæredygtigt.
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Lænestol designet af Arne Jacobsen, Sika Design. Foto: Sika Design

Bambus
Bambus anses ofte som et
miljøvenligt materiale, da det
er let at dyrke, modnes hurtigt
og kan vokse i områder der ikke
er egnet til andre afgrøder. Det
tager kun 3-4 år om at blive fuldvoksent og det slår så stærke
rødder, at når man fælder planten, skyder der en nyt ud samme
sted. Bambus kan dyrkes uden
kemiske gødninger og pesticider.
Desværre har efterspørgslen
bevirket, at kinesiske producenter har ryddet skove for at
plante bambus, hvilket næsten
eliminerer de miljømæssige
fordele. Det nedsætter biodiversiteten og derfor bliver flere
farme nødt til at anvende pesticider. Desuden har Kina ingen
standarder eller miljøvenlige
retningslinjer omkring dyrkning
af bambus, så landmændene kan
bruge de kemikalier de ønsker.
Bambus som materiale er helt
ekstremt stærkt. Det bruges
som stillads i mange lande. Flere
møbelproducenter har lavet møbler af bambussen i sin rå form.
Når bambus skal bearbejdes til
fibre til tekstiler eller pladematerialer, kræver det meget af
nedbrydningsprocessen.

Rattan
Ingredienser:
Rattan

brugt mange menneskeskadelige kemikalier, som ofte ikke
er kontrollerede. Vandet kan
ikke genbruges og affaldet fra
produktionen er giftig.

Produktion (hvor):
80% af verdens Rattan ressourcer vokser i Indonesien
men også andre steder i Asian.

Dog kan bambus, hvis det er
lavet efter Lyocell metoden, som
foregår i et kontrolleret lukket
loop-system, være bæredygtigt
da det det bruger et ikke-giftigt
opløsningsmiddel, amine oxid, til
at nedbryde bambusen til pulp.
99 % af vandet og opløsningsmiddel genbruges til næste
produktion.

Produktion (hvordan):
Rattan er en græsart og et
hurtigtvoksende materiale der
regenererer i løbet af 5-7 år.
Rattan bidrager til at bevare
regnskoven, da græsarten vokser
som lianer op ad træerne fra
skovbunden.
Når Rattan er forarbejdet, bliver
det bøjet og slået ned til en
smuk glat overflade, som kan
poleres i den naturlige gyldne
tilstand, farves og lakeres i en
hvilken som helst ønsket farve,
eller efterlades med barken for
et mere rustik udtryk.

Hvis man anvender bambus,
skal man derfor være ekstrem
observant på processerne, for
at kunne argumentere for at
det beholder sine bæredygtige
status. Det dyrkes i Kina og skal
derfor også transporteres, hvis
det skal anvendes i Europa.

En uholdbar høst af rattan kan
medføre nedbrydning af skoven
og påvirke den samlede biodiversitet. Anvendelsen af giftige
kemikalier og benzin til forarbejdning af rattan kan påvirke
ikke kun jord-, luft- og vandressourcerne, men også folks sund-

Bambus som tekstil har tilgengæld gode egenskaber; Det
er antibakterielt, allergivenligt,
svedtransporterende, termisk
regulerende og UV beskyttende.
Kilder:
sustaindaily.dk
theguardian.com
ecostaples.com

Styrker:
Hurtigt regenererende. Lavt CO2
aftryk på råmaterialet.

Hvis bambussen er lavet efter
viscose/rayon-metoden, er der

Udfordringer:
Lang transport.
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hed. Derfor er det vigtig forholde
sig til ophavet af rattan. Rattan
kan FSC Certificeres.
Egenskaber:
Rattan er slidstærk og modstandsdygtig over for varme, kulde, fugt og temperaturudsving.
Det egner sig dog ikke som
udendørsmøbel i Skandinavien,
da fugten med tiden vil ødelægge bindingerne.
Det er bøjeligt og åndbart.
Vedligeholdelsesfrit.
Varighed/ Levetid:
Stærkt og langtidsholdbart.
Anvendelse:
Til møbler, både som siddeflader
men også hele møbler.
Taktilitet:
Hårdt, men stadig fleksibelt.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
Rattan kan blive FSC-certificeret
Link:
sika-design.dk
wwf.panda.org
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Fotos: Nikolaj Stenfatt & Jonas Edward

MycoComposite 029

Terroir / Tangkomposit

Ingredienser:
Mycelium Komposit bestående
af: 5% svampemycelium fra
champignonslægten Agaricus
(ca. 300 arter bl.a. den hvide
madcham-pignon).
95% Hamp

Terroir er et projekt af Nikolaj
Steenfatt og Jonas Edward, designet til at inspirere og skubbe
de kommercielle spillere i en ny
og bæredygtig retning.

Produktion (hvor):
Ecovative Design, Green Island,
New York
Produktion (hvordan):
Myceliet fodres med lidt mel,
gror og binder hampefibrene
sammen.

Varighed:
God men det egner sig ikke til
udendørsbrug, da det ikke er ret
modstandsdygtigt over for vand.
Anvendelse:
Møbler, lamper, interiørprodukter,
emballage og byggemateriale.

Projektet startede i 2014 i
forbindelse med udstillingen
Reform, hvor Jonas og Nikolaj gerne ville lægge fokus på
hvordan materialet kan definere
produktets karakter.

Udviklingsstadie:
I produktion – et ret nyt materiale med gode muligheder
for videre udvikling. Ecovative
Design forsker bl.a. i et 100%
mycelium materiale, der er
meget fleksibelt.

Egenskaber:
Mycelium materialet er let (110
kg/m3) men hårdt.
Det er let at bearbejde.
Myceliumkomposit recycles og
komposteres.

Link:
ecovativedesign.zendesk.com

Styrker:
Brand klasse A (A bedst – C
dårligst)
Det indeholder ingen kemikalier.
Det kan genbruges.
Det komposterer.
Der er opstået et GIY (grow it
yourself) community omkring

materialet, der understøttes af
producenten.

Med afsæt i det lokale fandt de
stor interesse i tang, som de har
brugt til at udvikle en naturlig

Udfordringer:
Ikke varigt i f.h.t. vand.
Lang transport, hvis ikke man
springer på GIY - og dyrker det
selv.
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lim. Tangen fungerer som en
naturlig binder og sammen med
genbrugte papirfibre formåede
de at lave et kompositmateriale
der kunne formes til forskellige
produkter. Materialet i sig selv
fortæller en historie, der alt efter
hvilket tangtype det er, eller
hvornår på året det er høstet, har
forskellige farver.
Kompositten er let, formstabil og
har et naturligt meleret udtryk.
For mere information:
edvardsteenfatt.dk/portfolio/
terroir/
s3-us-west-2.amazonaws.com/
ecovative-website-production/
documents/Grow-It-Yourself-Instruction-Manual-v1.0.pdf
grow.bio
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Billede fra FSC af skammel med Mycelium sæde, designet af Magnus Thy Larsen & Laurits Dam Gersbøll

Billeder fra den videre udviklingsproces.
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Mycelium som lim
Magnus Thy Larsen &
Laurits Dam Gersbøll

Vi har spurgt de to dimittender fra VIA Design & Business, Magnus Thy Larsen og Laurits Gersbøll, om de vil fortælle historien om
deres myceliumprojekt ”GRO”, der sikrede
de to designere Verdens Skoves ”Anerkendelse Af Den Bedste Bæredygtighedsidé” til
FSC Design Award i 2018.
Laurits’ og Magnus’ historie lyder således:
Svampe er en ret speciel organisme. De
er en fuldstændig fundamental del af økosystemet og lever i symbiose med planter
og træer, hvor de nedbryder dødt organisk
materiale til næring for andre planter, dyr
og træer. Det som de fleste forbinder med
svampe - de her underlige hatte på stængler, som stikker op af jorden - er faktisk
ikke selve svampen, men blomsten. Selve
svampen er rodnettet under jorden, også
kaldet myceliet, der ses som fine hvide
tråde. Udover svampens evne til at nedbryde
organisk materiale, kan myceliet også bruges som en slags levende lim. Ved at plante
svampe i f. eks. savsmuld og lade myceliet
sprede sig, binder det savsmuldet sammen
til en fast form, som derefter kan tørres og
forbliver dermed fastlåst i denne form, og
denne egenskab kan blandt andet bruges til
at designe møbler ud fra.
Ideen med at arbejde med svampe i relation
til møbler startede med et projekt på skolen,
hvor vi skulle designe et bæredygtigt siddemøbel. Vi kendte begge en smule til materialet fra en medstuderende, som havde
eksperimenteret med at bruge svampemycelium til at binde materiale sammen med i
et forsøg på at lave bæredygtige cykeldæk.
Det var jo en helt vild idé at svampe skulle
kunne dyrkes til cykeldæk, men det åbnede
op for en idéproces, hvor vi bare kunne blive
ved med at finde muligheder med materialet. Vi begyndte straks at se mycelium i
kontekst til møbler, og hvor nemt det faktisk var at arbejde med, og for at undersøge
materialet yderligere researchede vi inter-

nettet tyndt for information om svampe og
hvordan de gror.
Samtidig påbegyndte vi vores egne eksperimenter ved at plante svampesporer, vi
havde købt fra England, i glas med savsmuld
og forskellige groagenter, for at se om vi
kunne optimere processen; heriblandt rødbede, kaffegrums og druesukker. Vi fik dog
ikke noget klart resultat, men jo mere vi arbejdede med materialet, og jo mere vi fortalte om det til vores venner og bekendte,
desto flere idéer opstod.
Til FSC Design Award, valgte vi at stille op
sammen og designe et møbel ud fra mycelium. Målet var at vise og formidle hvilke
muligheder, der gemmer sig i materialet og
hvilket potentiale det besidder, så vi lavede
et simpelt design, der fremhævede myceliets særlige egenskaber til at gro i en dobbeltkrum form. Det resulterede i skamlen
GRO, hvor sædet består af svampemycelium og savsmuld. Vi nåede dog aldrig at få
sædet groet færdigt, men vi udstillede alligevel, og det lykkedes os at formidle idéen
og konceptet, hvilket jo var hele formålet
med at deltage i konkurrencen. Siden da
har vi arbejdet videre med materialet, købt
nyt udstyr og forsøgt os med andre typer
svampe blandt andet østershat og shiitake
svamp, og i stedet for savsmuld bruger vi
nu hampstrøgelse. Vi er stadig ved at undersøge mulighederne med materialet og
hvordan det kan bruges til andet end møbler,
f. eks. surfboards eller emballage. Selvom vi
har arbejdet med det i snart 2 år er projektet
kun lige begyndt, og det er enormt spændende i netop denne fase, da vi hele tiden
opdager nye egenskaber og muligheder ved
materialet hver gang vi beskæftiger os med
det.
magnusthy.com
lauritserokay.dk
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Alle fotos og illustrationer: Mater

Earth stool af Eva Harlou

Mask stool af Eva Harlou

Earth stool af Eva Harlou
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Ocean chair af Jørgen &
Nanna Ditzel
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Mater
Fingrene i materialerne

Mater, der blev grundlagt af Henrik Marstrand i 2006, er et bevidst og etisk møbelbrand baseret på en stærk designfilosofi
og et solidt håndværk. Udover at fokusere
på at udvikle klassiske og tidløse møbler
har virksomheden et stort fokus på materialerne i deres produkter. Maters ambition er, at hvert eneste produkt, man anvender i løbet af en enkelt dag, skal være
med til at forbedre ens liv og have positive
miljømæssige, etiske og sociale indvirkninger. Derfor arbejder virksomheden på
at reducere CO2-aftrykket på deres produkter og søger produktionspartnere, der
er korrekt certificeret.
Ghostnets i stolen
Mater har været gode til at bruge genanvendte materialer. Et eksempel er deres
Ocean-kollektion, der benytter ”Green
Plastic”. Green Plastic er små grønne plastik-granulater lavet af genanvendt fiskenet
fra leverandørerne ’Plastix’ og ’Letbæk
Plast’. Her har Mater brugt Plastixteknikken til at rense de såkaldte ”ghostnets”
(fiskenet, der enten er efterladt eller tabt
i havet), og virksomheden bruger Letbæk
Plast til at sprøjte støbeplasten, der efter
en lang række styrke- og holdbarhedstest
fik positive resultater.
Øl og insulinpenne
Et andet eksempel er Mask og Earth Stool,
som blev lanceret i september 2020. Ved
begge er der fokuseret på at skabe et

nyt sædemateriale af affaldsprodukter
ud fra en ny teknologi, som Mater blev
introduceret til hos Teknologisk Institut.
Teknologien er baseret på anvendelse af
fibre og genbrugsmaterialer. Her blev der
indledningsvis testet med fibre fra Carlsbergs ølproduktion kaldet ’mask’ på dansk
(”spent grain waste” på engelsk). Mask er
et overskydende materiale, der kommer
fra byggen, som til sædet på Mask Stool
blev blandet med brugte insulinpenne fra
Novo Nordisk, der giver sædet yderligere
styrke.
Mask Stool var det første produkt med
denne opskrift, og senere kom Earth
Stool, som er lavet af en blanding af kaffefibre og insulinpenne. Kaffefibrene er et
affaldsprodukt fra BKI’s kafferistning, hvor
skallerne fra bønnerne ryger af og under
normale omstændigheder smides ud. Her
indsamler Mater det i stedet. Ved korrekt
afskaffelse kan sæderne genanvendes op
til 3 gange. Begge stole er designet af Eva
Harlou, som har været tæt involveret i udviklingen af produktet.
Designeren før designet
Maters store engagement i udviklingen
af materialet og involvering af designere
i processen er en effektiv måde at optimere produktionen og sikre at design og
funktion harmonerer.
Mater.dk
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Weave chair af Karen Gregersen. Sædet er flettet af tekstilrester.
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Upcycled materialer
Introduktion

Recycling af allerede forarbejdede materialer giver god mening i en verden,
hvor vi gennem mange år har drevet
rovdrift på jordens ressourcer. I takt med
at jordens befolkning vokser, og flere og
flere mennesker heldigvis får en bedre
økonomi og dermed råd til de forbrugsgoder, der førhen har været forbeholdt
en mere privilegeret del af jordens
befolkning, har vi helt åbenlyst behov for
at producere og forbruge meget mere
fornuftigt, end vi har gjort de sidste
mange årtier.

det absolut mening at gøre som i gamle
dage; bruge, reparere, genbruge og reparere og genbruge igen. Og igen. Og igen.
Denne strategi kræver viden hos både
designer og producent, så man ikke får
entreret med materiale- og produktionsprocesser, der gør det alt for vanskeligt
at genbruge delkomponenter. Fremtidens
produkter bør nemt kunne skilles ad og
materialerne sorteres, så materialer og
delkomponenterne kan få nyt liv i en ny
version af det samme – eller måske i et
helt andet - produkt.

Derfor giver det mening at se på de
materialer, der allerede er eller har været
i cirkulation. Vi er i højere grad nødt til at
ignorere, at det kan være billigere at købe
nye materialer end at genbruge eksisterende, da den virkelige pris ikke længere
kan gøres op i penge. Den reelle pris kan
meget vel være et sammenbrud af vores
øko- og klimasystemer, så derfor giver

Vi præsenterer her et par
forretningsidéer, der er blevet ført ud i
livet, som er baseret på viden om materialer og processer og ikke mindst viljen til
at gøre en forskel ved at agere ansvarligt
og lade de kasserede materialer få et nyt
liv.
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Foto: Recyc Læderv

Foto: Kvadrat

Recyc Læder
Ingredienser:
60% læderfibre (afklipninger
og rester fra produktion), 30%
naturlig latex, 10% syntetiske
midler
Produktion (hvor):
Hong Kong.
Produktion (hvordan):
Der indsamles rester og
afklipninger fra produktion som
normalt vil gå til spilde. Disse
bliver kværnet og blandet med
naturlig latex og andre midler
for at samle læderet. Læderet
kommer i ruller ligesom stof og
har mere regulære størrelser end
en læderhud. De arbejder med
forskellige former for overflader
på deres læder for at give det et
naturtro look. Tilsidst får det en
overfladebehandling.

Really / Kvadrat
Ingredienser:
Et komposit materiale af 70%
genanvendte tekstiler, 30%
biokomponent binder.

Varighed/ Levetid:
Det er svært at gennemskue,
hvordan holdbarheden er på
møbler.

Produktion (hvor):
Danmark.

Anvendelse:
Kan bruges til møbelpolstring,
tasker og andre små produkter.

Produktion (hvordan):
Really er fremstillet af brugte
tekstiler fra produktionsaffald,
industrielle vaskerier, modeindustrien og Kvadrats produktions- og forsyningskæde.
Tekstilerne bliver malet til fibre
for at sikre en homogen overflade og farve.
Kan laves både af korte og lange
fibre og derfor kan forskellige
materialer blandes.
Hvis en produktion har sit eget
overskudsmateriale, kan dette
laves til plademateriale.

Taktilitet:
Føles og ser ud som konventionel læder.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Certificeringerne / mærkninger:
SGS-certificering
THE RECYCLED CLAIM STANDARD
Link:
recycleather.com

Egenskaber:
Really er et plademateriale der
kan saves, bores og afrundes i
hjørner.
Høj densitet: 1.200 kg/m3
Størrelse: 3000x1100x7.8mm
Anvendelse:
Kan anvendes til møbler og
indretning.
Taktilitet:
Hård overflade hvor man kan
mærke at pladerne er lavet af
tekstil.
Der er en ærlighed i kompositten, overfladen fortæller en
historie.
Udviklingsstadie:
Tilgængeligt.
Link:
kvadrat.dk

Egenskaber:
0,8-2mm tykt.

Styrker:
Det er lavet af et affaldsmateriale.

Udfordringer:
Det er svært at gennemskue,
hvor holdbart det er.
Lang transport.

Styrker:
Really er lavet af et affaldsprodukt som normalt ender til
afbrænding.
Andre pladematerialer skal tit
efterbehandles, her er Really klar
til brug.
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Udfordringer:
Really kan kun genanvendes hvis
det kommer tilbage til producenten.
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Upcycled materialer

Low Stool fra Mater designet af Space Copenhagen. Udført i delvis genanvendt aluminium med sort lædersæde. Foto: Mater

Lidt om stål og aluminium
Et af møbelindustriens store
materialer er stål. Stål er stærkt,
det fås i rør-, stang- og pladeform, og det kan bukkes, klippes,
valses, skæres og støbes. Stål
er magnetisk. Stål er jern tilsat
kulstof.
Ståls densitet er 7800 kg/m3.
Rustfrit stål er stål tilsat mindst
11-12% krom og ofte blandt
andet også nikkel for at opnå en
bedre korrosion bestandighed.
Rustfrit ståls densitet er 8030
kg/m3
Når stål indgår i et produkt indikerer det ofte en god holdbarhed,
hvis konstruktionen er fornuftig
og materialet dimensioneret
korrekt. Dette giver produktet
en lang levetid, hvilket er en stor
fordel, hvis ellers funktion og
æstetik har den samme kvalitet.
Når stålet har udtjent sit formål,
kan produkter, der er baseret
på stål, blive omdannet til nyt
stål. Stålet bliver ovenikøbet
forbedret, da den teknologiske
udvikling gør, at stålets egenskaber er bedre i dag end for
50 år siden. Forbedringen sker
under valseprocessen. Gammelt
stål der smeltes om til nyt kan
således få langt bedre egenskaber, end da det blev fremstillet
sidst.

Aluminium
Aluminium er det metal, der,
næst efter jern, udvindes i størst
mængde, og det har i nyere tid
haft rollen som det vigtigste af
ikke-jernmetallerne. Aluminium
udemærker sig ved at være let
i forhold til sin styrke. Densiteten er 2700 kg/m3 og altså
en del lettere end stål. Dette
gør aluminiumen attraktiv som
materiale i møbelindustrien.

Stålets magnetiske egenskaber gør det særdeles velegnet
til genanvendelse og genbrug,
da det nemt og effektivt kan
separeres fra andet materiale og
affald.
Stål er det mest genanvendte
materiale i verden. I Europa
genanvendes mere en 90 %
af stålet fra biler. Desværre er
mængden af genbrugsstål fra
skrot ikke nok til at opfylde
behovet for nyt stål. Der er
simpelt hen ikke skrot nok. Så
der kræves stadig stål fremstillet
af jernmalm. En gang om mange
år kan man måske forestille sig
at stålfremstilling udelukkende
vil være skrotbaseret, men der
er så vidt vides, ikke lavet nogle
beregninger for, hvornår dette er
muligt.

Aluminiumproduktion er
meget energikrævende, og der
anvendes i alt ca. 280 GJ til at
fremstille og forarbejde 1 ton
virgin-aluminium.
Hvis aluminium bliver sorteret
grundigt, kan det det genbruges.
75 % af alt producerede aluminium er stadig i brug på grund af
metallets holdbarhed og gode
genanvendelsesgenskaber. Der
produceres dog stadig væsentligt mere virgin-aluminium, end
der genvindes.

Hvis stål bliver efterladt i naturen, er det heller ikke nogen
stor katastrofe: Det ruster og
omdannes til de grundstoffer,
det oprindeligt kom fra.

Genvinding af aluminium fra
skrot og affald foregår ved
omsmeltning, som regel efter
omhyggelig sortering. Energiforbruget til omsmeltning er kun
10-15 GJ pr. ton aluminium, og
genvinding er dermed ressourceog miljømæssigt langt gunstigere end primærproduktion.

Sammenlignet med andre materialer og metaller har stål store
fordele. Stålets magnetisme
gør skrotsortering ganske
effektiv. Det er langt mindre energikrævende at omdanne gammelt stål til nyt end at udvinde
jern og producere nyt stål.
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Til gengæld er det ikke alle aluminiumsprodukter, der egner sig
til genanvendelse. Fx er alufolie,
visse aluminiumslegeringer samt
aluminium i kompositmaterialer vanskeligt eller umuligt at
genvinde. Det er som regel heller
ikke muligt at raffinere genvundet metal til samme renhed
som nyt. Genvundet aluminium
anvendes især i legeringer til
støbning og til andre formål, der
ikke kræver maksimal renhed.
Primær aluminiumproduktion
foregår ikke i Danmark, men
genvinding finder sted på et
dansk smelteværk.
Er stål og aluminiumbæredygtige materialer?
Både stål og aluminium er
ressourcekrævende at udvinde/
producere og genanvende. Til
gengæld bliver de i høj grad
genanvendt, da det ikke er
økonomisk rentabelt at lade
være. Samtidigt er det stærke
materialer med egenskaber, der
i mange tilfælde kan gøre dem
svære at erstatte med andre
materialer.
Kilder:
steelinfo.dk
denstoredanske.lex.dk
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ReUse

ReCreate

ReDesign

Illustrationer: Fischer Lighting
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Fischer Lighting
Innovativ lampeproducent

Fisher Lighting er en B2B-belysningsvirksomhed, der som den eneste af sin
slags arbejder med at genanvende gamle
lamper og armaturer, samtidig med at de
lægger stor vægt på kvaliteten af lyset og
indeklimaet.

•ReCreate er brugte lamper, der
med deres nuværende design ikke
kan sælges. Med nye teknikker og
teknologier får lamperne et opdateret
look, som stadig hylder det originale
design.

En lys idé
Tiltaget med at genanvende lamper kom
af, at Fischer Lighting var ude på et hotel
og lave en energiscreening for at se, hvor
meget de eksisterende lamper brugte i
energi. Lamperne var kun tre år gamle,
og nu ville hotellet skifte dem alle for at
spare penge på elregningen. Men i stedet
for nye lamper udviklede Fischer Lighting
en et nyt armatur, der kunne indsættes i
de eksisterende lamper. Derved sparede
man både nye lamper, montage og fik
forbedret på energiforbrug og lyskvalitet.

•ReDesign er lamper designet fra bunden med genanvendte materialer og
cirkulære principper. Der er fokus på at
designe lamper til de steder, hvor der
er et hul i markedet.

De bæredygtige lamper
Fischer Lighting arbejder med 3 grene i
deres virksomhed: ReUse, ReDesign og
ReCreate.
•ReUse er brugte lamper fra
renoveringer og nedrevne bygninger,
der har et klassisk design. Disse bliver
opgraderet med LED og solgt i eksisterende form.

Alle Fischer Lightings lamper er designet
til disassembly.
Lyskvaliteten er i højsædet
Fischer Lighting fokuserer på at levere
den rigtige kvalitet, tone og farvetemperatur for lys på det rigtige tidspunkt. Menneskets præstationer, humør og søvnvaner
påvirkes af måden lys leveres på, og det
er bevist, at med optimalt lys, bliver man
5-10 % mere effektiv. Derfor har Fischer
Lighting lyskilder, der varierer i lysstyrke
og bølgelængde over hele dagen - der
imiterer sollyset naturlige gang.
Fra skrald til guld
Netto har ændret sit butikskoncept og
i den proces udskiftet samtlige lamper
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i deres butikker. Fischer Lighting har i
samarbejde med arkitektfirmaet Schmidt
Hammer Lassen skabt lampen Judd med
princippet ReCreate. Judd kan hænge og
vægmonteres. De har fjernet den gamle
maling fra lampen og lakeret stålet, som
giver Judd et råt look, samt opgraderet
med LED og indsat ny optik i lampen.
Dette giver den rigtige spredning af lyset
og et godt diffust lys, som ikke blænder.
Andre tiltag
Udover arbejdet med lampedesign
har Fischer Lighting fokus på social
ansvarlighed, og mange af deres lamper
bliver samlet på værksteder for socialt
udsatte. De anvender også det danske
fængselsvæsen.
De arbejder desuden på en forretningsmodel, hvor man lejer/deler lamperne, så
f.eks. Roskilde Festival kan bruge lamperne 1 måned om året. De resterende
11 hænger Fischer Lighting et andet sted
hos en anden virksomhed.
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Lampen Judd designet af Fischer Lighting & Schmidt Hammer Lassen af gammelt armatur fra Nettobutikkerne.
Foto: Fischer Lighting Fotograf: Jacob Due
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Foto: KADK
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Materiale HUB
I regi af Lifestile og Design Cluster lanceres i 2021
en ny platform, som et mødested mellem materialer,
vidensinstitutioner og de små og mellemstore boligog beklædningsvirksomheder, samt virksomheder i
de relaterede kreative brancher.
Materiale Hubben fokuserer særligt på at tilbyde
input, sparring og viden på materialefeltet. Det skal
være en base for vidensdeling herunder research,
seminarer og workshops om materialer. Materiale Hub er ligeledes et samarbejde på tværs af
vidensinstitutionerne der skal fremme en bredere
vidensdeling af den materialeorienterede forskning
ud i virksomhederne og her danne grundlag for innovation og bæredygtighed.
Materiale Hubben tager afsæt i Det Kongelige Akademis Material LAB, der dels åbnes op for adgang som
en unik mulighed for at gå på opdagelse i en omfattende samling af materialer. Material LAB skal fungere som bindeled til vidensinstitutionerne på tværs
i samarbejdet. Det er en direkte vej til producenter,
leverandører, viden og forskning på materialefeltet.
Det er en platform for sanselig, æstetisk og konkret
materialeforståelse.
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Mærkninger

EPD
ISO 14001 krav
Svanemærket
Oeko-tex
EU-blomsten / Eco Label
FSC
PEFC
C2C cradle to cradle
certiPUR
Wool Mark
R.D.S Responsible Down Standard
Eurofins
REACH
SGS
THE RECYCLED CLAIM STANDARD
LEED
Mindful Materials
QUL
GOTS
EUCert-Plast
Certified as Recycled Leather: BS 2780
EU normen EN 13432.
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Tak til alle der har medvirket i kompendiet:
Steffen Max Høgh, Ikadan, Smile Plastics, Dansk
Affaldsminimering, Ocean Waste Plastics, Plastix, Pond, Vogt-plastics, Ump Formi, Bio Wert, A
Ciruclar Design Studio, PP Møbler, Jasper Morrison, TAKT, Kvadrat, Saramartinsen.com, Enkev,
Maharam, Gabriel, JAB, Camira, Fischer Lighting,
A. Petersen, Søuld, Cruz Foam, Spring Bond,
Cargill, The Renuva Program, DOW, Holmris B8,
Skagerak, Jonas Edward og Nikolaj Steenfat,
Scan-Hide, Camo-læder, Convert, Sørensen
Læder, Forbo, Riisfort, Desserto, Recyc Læder,
Magnus Thy Larsen & Laurits Dam Gersbøll,
Mater, Teknologisk institut, KADK.
Carsten Juncher Hoeg, Anders Klitgaard Mølbæk, Poul-Erik Jørgensen og Anne Louise Bang
fra VIA.
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