
Fortiden kan være fremtiden

Hos PP Møbler hersker en 
ambitiøs og kompromisløs 
tilgang til design og kvalitet, 
og sådan er det også med 
miljøbevidstheden - blandt 
andet er målet at udfase den 
plastikbaserede skumpol-
string med hestehår og 
naturgummi 

Kasper Holst Pedersen er ikke vild med plastik – 
for nu at sige det mildt. Snedkermesteren, og ad-
ministrerende direktør hos PP Møbler, var med 
som indlægsholder på Lifestyle & Design Clusters 
Møbelseminar 2020, hvor han blandt andet gav et 
bud på et alternativ til plastikbaseret skum, som PP 
Møbler og mange andre bruger som polstring.

- Vi arbejder jo med træ, som i sig selv er et bære-
dygtigt materiale, og vi betragter træ som naturens 
gave, og det er rigtigt - jeg ikke er vild med plastik. 
Vi medvirker meget gerne til at 
mindske efterspørgslen på plastik, slog Kasper 
Holst Pedersen fast.

Ønsker at dissekere produktionen
Han står i spidsen for en ikonisk virksomhed, som 
kompromisløst producerer klassiske møbler de-
signet af eksempelvis Hans J. Wegner, men det er 
ikke gjort med at skabe møbler af naturens gave 
alene.

- Det kan man måske godt tro, hvis træet kommer 
for bæredygtige skove, hvor der genplantes, for 
træ er jo fri for kemikalier, der bruges ikke meget 
energi i produktionen, og træ har en 
holdbarhed, som er bæredygtig i sig selv, siger Kas-
per Holst Pedersen, inden han tilføjer, at det bare 
ikke er nok.

- Der bruges for eksempel lim til en træstol, og lim 
er jo desværre lavet af plastik, som han sagde.
Hos PP Møbler dissekerer de hele processen i 
produktionen for at komme til bunds i alle aspek-
ter i tilblivelsen af møblerne.

- Det handler om at blive bevidst om, hvilke kom-
ponenter vi bruger, og hvilke konsekvenser brugen 
af dem har. Lim er en af de komponenter, vi har kig 
på, for den er lavet af plastik, men endnu har vi ikke 
fundet et brugbart alternativ.



Al skum skal udfases
Han giver dog ikke op, Kasper Holst Pedersen, 
og lige nu retter interessen sig mod de gamle 
limtyper skabt af animalske materialer.

- En anden og endnu større ting er polstringen, 
hvor skum er det foretrukne materiale. Lavet af 
plastik, med flere kedelige egenskaber, og blandt 
andet smuldrer skum på et tidspunkt, og dermed 
står vi med mikroplast, som vi så gerne skal 
undgå, som Kasper Holst Pedersen forklarede.

Han greb ud efter en krukke på bordet, for den 
indeholdt ét af de materialer, som PP Møbler lige 
nu arbejder med i forhold til alternativ polstring.

- Det er hestehår, som i sig selv er brandhæmmen-
de, og de findes i et hav af varianter, kvaliteter og 
farver. Sammen med naturgummi bliver det til et 
produkt, man brugte inden skumpolstringen kom 
på banen, men produktet har været lidt i glemme-
bogen. 

Nu prøver vi at genskabe det, sagde Kasper Holst 
Pedersen. Konkret betyder det, at PP Møbler lige 
nu samarbejder med en virksomhed i Holland med 
henblik på at skabe formstøbt polstring af hestehår 
og naturgummi.

- Vi gør det her, fordi vi har en ambition om at 
udfase al skum i vores produktion, fortalte Kasper 
Holst Pedersen.

”Vi skal vænne os til, at pris 
ikke entydigt skal være et 
parameter, når vi taler om 
bæredygtighed”

Kasper Holst Pedersen, Master of craftsmen; 
PP Møbler 

Entydig fokus på pris skal stoppe
Hos PP Møbler er der handling bag ordene, når 
snakken falder på bæredygtighed samt ansvarlig-
hed i forhold til miljø og alle led i virksomhedens 
værdikæde.

Eksempler på det er brugen af vandbaseret lim og 
lak samt investeringen i et spånfyr, som årligt spa-
rer miljøet for 38 tons CO2 udledning.

- Viden og ærlighed er vigtige emner i denne snak, 
men efter min mening handler det om at bringe 
brugen af plastik ned på et absolut minimum. 
Det kan for eksempel være på hospitaler, som har 
svært ved at fungere uden plastik, men møbler kan 
altså godt produceres naturligt, lød det fra Kasper 
Holst Pedersen, som lige nu søger tilbage til forti-
den for at sikre fremtiden.

- Omkostningerne til skumalternativerne er 
væsentlig højere, men den entydige fokus på pris 
skal vi ganske enkelt stoppe med, konstaterede 
Kasper Holst Pedersen.
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ZenXit lever sit liv i et lukket loop
Hos Gabriel, som er leverandør af tekstiler 
og polstring til møbelbranchen, er der enighed 
i, at alternativer til den nuværende polstring 
skal vurderes på andet end anskaffelsespris.

- I stedet bør samvittighed og fornuft spille en 
langt større rolle, sagde Simon Sønderby 
Nielsen, da han sammen med Rikke Lyhne 
Jensen blandt andet fortalte om ZenXit, som 
er Gabriels bud på et cirkulært alternativ til 
skum.

- Hos Gabriel er bæredygtighed en væsentlig 
faktor i alle vores processer. For os er 
bæredygtige materialer og bæredygtigt design 
naturlige ingredienser i hverdagen, og det 
samme er ansvarlig produktion samt samarbej-
de med vores kunder, fortalte Rikke Lyhne Jen-
sen, som er sustainability manager hos Gabriel.

Simon Sønderby Nielsen, product manager, 
kom derefter ind på den konkrete opbygning 
af ZenXit – et produkt skabt af Gabriel til sid-
deflader.

- Vi ønsker at være på forkant med udviklingen, 
og derfor har vi skabt ZenXit, som giver den 
blødhed og komfort, som efterspørges. 

Produktet er 100 procent polyester, som vi i 
dag genanvender direkte i vores produktion. 
Vi ønsker at holde værdien af et materiale i 
et lukket loop, og det kan vi med vores cirku-
lære produkt ZenXit, sagde Simon Sønderby 
Nielsen, som tilføjede, at produktet ligeledes 
har den termiske komfort, som er så vigtig for 
møbelpolstring.

”Det mindset, vi har i forhold til 
skum, skal vi parkere lidt, og 
så skal vi tænke på nye måder, 
hvilket vi gerne bidrager til”

Simon Sønderby Nielsen, Design engineer og 
project manager; Gabriel
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