Att handla trämöbler är klimatsmart.
Vi på Karl Andersson & Söner är glada över skogen. Den största delen av
materialet i våra möbler är trä.
Visste du att den svenska skogen är mer levande än någonsin? Två
tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. För varje träd som skördas
planteras minst två nya. Träd som binder kol. Den svenska skogen binder
drygt 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de totala
svenska utsläppen av koldioxid.
Och inte nog med det. Kolet som binds i trädet fortsätter att lagras i de
tillverkade träprodukterna. Därför är det klokt att handla möbler gjorda i
trä. Klicka på nedan länk och läs mer om den svenska skogens goda
effekt på klimatet. Läs mer om Svenska Skogen

Träsoffan Facile är också tillverkad för cirkulär ekonomi.
Även soffan Facile är resurssnålt tillverkad. Det smäckra massivträstativet
lämnar minimalt med spill. Hela idén med resurssnål tillverkning (lean
production), som vi använder oss av i fabriken, är att eliminera slöseri.
Som smålänningar i flera generationer har vi utvecklat detta till en konst.
Dessutom lämnar kallskummet i soffan ett litet klimatavtryck.
All stoppning (kallskum) i våra soffor och sittmöbler är certifierad enligt
textilmärkningen OEKO-TEX®. Stoppningen är ofarlig även när soffan har
levt hela sitt liv om en generation eller så. Då är det enkelt att källsortera
och återvinna träet och stoppningen var och en för sig. En livscykel är
sluten. En ny kan börja. Läs mer om textilmärkningen på Oeko-Tex

Kamon Dinner är certifierad enligt Möbelfakta. Vad betyder det?
Soffan Kamon Dinner har blivit kvalitetsmärkt enligt Möbelfakta. Det är Träoch Möbelföretagen (TMF) som utvecklat denna kravpaketering som bygger
på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar. För Kamon Dinner gäller
följande:
1. Kvalitet: Möbeln lever upp till internationella tekniska standarder.
2. Miljö: Tillverkningen är miljöanpassad i alla led, från råvara till färdig möbel.
3. Socialt ansvar: Alla parter i produktionskedjan förbinder sig att följa FN:s
direktiv "The Global Compact".
På vår hemsida finner du certifikatet och mer information om våra produkter
som har Möbelfakta.

KA Återbruk – Cirkulär ekonomi i praktiken.
Det är enkelt att vårda och förlänga livet på en
möbel från Karl Andersson & Söner.
Har du en möbel från Karl Andersson & Söner
som du vill renovera? Kontakta oss så kan vi
hjälpa dig med goda råd och vägleda dig till vad
som är bäst att göra.
Vi får ofta uppdrag att slipa om bordskivor,
lackera om skåp, omklädsel av sittmöbel eller
reparera skadade ytskikt på välanvända möbler.
Enkla ingrepp som förlänger livet på din
investering och du kan fortsätta att njuta av
välgjorda och hållbara möbler.
Eller om du säljer eller skänker dem vidare till
nästa generation. Cirkulär ekonomi när den är
som vackrast. Se exempel på Återbruk

