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jkOffice – kort fortalt
• Vi tænker grønt ind i ALT hvad vi gør.
• Nye møbler
• Produktion i nærområder.
• Møbler produceret af affald og kundens gamle møbler.

• Brugte møbler
• Cirkulær økonomi og fokus på 100% genanvendelse.
• 3 veje for genbrug
1. Direkte genbrug
2. Upcycling af møbler
3. Sidste udvej downcycling eller kildesortering.

jkOffice – kort fortalt
• Miljøvenlige bordplader i samarbejde med Convert
• Producerer nye møbler af kundens gamle møbler som ikke kan
genbruges.
• PANT på møbler
• Fra køb og salgsvirksomhed til decideret servicevirksomhed.
• Vil have møblerne retur.
• Fremtidens inventarløsning kalder vi Premium
- En Netflix løsning inden for kontormøbler.

Fremtiden - er kontormøbler på abonnement

Ikke to løsninger er ens….

Premium – Kontorindretningens Netflix
• Kontormøbler på abonnement.
• 100% tilpasset netop virksomheden behov.
• Mulighed for løbende udskiftning, op- og
nedskalering.

Leje, leasing og take-back andel af
samlet omsætning seneste 3 år
25%

• Møbler via leje.
• Møbler via leasing.
• Møbler via take-back ordning.
• Fleksibilitet med ønske om at kunne tage møblerne
retur til gevinst for miljøet.
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Fordele ved Premium

• Cirkulær model
• Vi vil have møblerne retur!
• Ensartethed og supply chain af brugt inventar.
• Social ansvarlighed
• Har etableret en Øvebane i samarbejde med Aarhus kommune.
• Mindre udsmid, mere genbrug.
• Målsætning at 25% af vores ansatte skal komme fra ”kanten af
arbejdsmarkedet”

• Co2 forbruget reduceres hver gang et nyt møbler ikke skal produceres.
• Målsætningen er at opnå Co2 besparelser ved f.eks. at vælge brugt
frem for nyt.
• Co2 måling på ALLE møbler i vores sortiment nye som brugte.
• Den miljømæssige gevinst ved genbrug skal kunne måles.

