För en hållbar framtid

Vår återbruksprocess

Hållbar inredning för er verksamhet
Hur tar vi hand om det som redan finns, på det smartaste sättet? Genom vår process för återbruk
reducerar vi inte bara användningen av nya material, vi skapar även en ekonomisk hållbar lösning för
er som kund!
Genom 6 steg projektleder vi er organisation mot en hållbar lösning för er arbetsplats. Vi börjar med
att se över befintlig inredning och möbler ni har på ert kontor. Därefter kommer vi med förslag på
inredningskoncept för att sedan fortsätta med renovering och anpassning. Tillsammans med er väljer
vi rätt möblemang samt säljer det ni inte behöver. Som ett steg i rätt riktning hjälper vi till med att
donera möbler som inte hittar en ny köpare.
Med vår långa erfarenhet av interiörslösningar för företag inom diverse branscher, i samband med våra
miljömedvetna visioner, har vi kunskapen som krävs för att nå era hållberhetsmål.
På sida 7 kan ni läsa mer om ett av våra framgångsrika återbruksprojekt. Bakgrunden var att en av våra
största kunders lokaler skulle uppdateras där den nya planritningen innebar en förtätning av ytorna.
Istället för att kasta 8000 bordsskivor och ersätta dem med nya, erbjöd vi på Senab att anpassa dem
hos vår fabrik i Edsbyn. På så vis kan alla produkter användas igen, i det nya inredningskonceptet.
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1. Inventering av befintlig
inredning
Vi är med i ett tidigt skede där vi ser över det aktuella beståndet av inredning och möbler på
er arbetsplats. För att förenkla processen kommer inredningen att fotograferas, specificeras
utefter en mall och skicket på produkterna kommer anges. Detta för att underlätta återanvändningen och för att arkitekt lättare kan skapa ett inredningskoncept som passar er verksamhet.
Detta steg är även en stor fördel för att i framtiden kunna sälja, donera och återvinna möbler.
Vi kan även nyttja inventeringen för att redovisa andelen återbrukade produkter och annat
intressant, till er som kund efter genomfört projekt.

2. Inredningskoncept &
planritning
Efter inventeringen tar vi fram ett inredningskoncept och en planritning för att möta era behov. Det kommer utgå från era hållbarhetsmål i projektet och även baseras på den existerande
inredningen ni redan har. Därefter säkerställer projektledaren att även den nyanskaffade inredningen möter de hållbarhetsmål ni som verksamhet har.
Den nyanskaffade inredningen kan vara både nytillverkad eller återbrukad från en annan kund.
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3. Renovering &
anpassning av befintlig
inredning
Att anpassa de nya möblerna är viktigt för att nå er inredningsvision. Vi bistår här med renovering och anpassning inom alla delar för kontorets lösa inredning. Vi kan här stå till tjänst
för dig som kund med resurs för samordning. Detta för att underlätta dessa resurskrävande
uppgifter.
Vi hjälper er med:
•

Tapetsering av golv- och bordsskärmar, arbetsstolar eller andra klädda möbler

•

Möbel- och mattvätt

•

Omlackering av trädetaljer som stolar, stativ och förvaring

•

Omlackering av metalldetaljer som bord och stolstativ

•

Justering av bordsskivor

•

Snickeriarbeten på fasta snickerier, receptionsdiskar etc.

•

Omsömnad och justering av gardiner

4. Försäljning & donation
av resterande möbler
Vi erbjuder er som kund hjälp att sälja den befintliga uppsättningen av möbler. Det gör vi
genom att vi tar hjälp av underleverantörer och vi sköter även all kontakt med dem.
I de fallen som en fullt fungerande inredning inte hittar någon ny köpare, så erbjuder vi er att
donera det till organisationer som behöver en ny, men som inte har finansiella möjligheter att
investera i det. Det kan med fördel vara ideella organisationer, skolor eller kommuner.
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5. Återvinning & deponi
En väsentlig del i återbruksprocessen är denna tjänst där ni får hjälp med att ta hand om all
den inredning som inte har renoverats, sålts eller donerats. Vi kommer då att sortera den
överblivna inredningen i fraktioner som vägs och återvinns eller går till deponi.
Alla steg återrapporteras och dokumenteras i en återvinstrapport. Den rapporten kan ni som
verksamhet använda exempelvis i er marknadsföring och storytelling.

6. Logistik & samordning
Vi ansvarar för logistiken där vi transporterar möbler och produkter från befintlig lokal till
tillverkare, där det ska anpassas för att sedan levereras till ny kund som köpt eller till platsen
till vilka möblerna ska doneras. I annat fall gäller det leverans till återvinning och deponi. I
tillägg erbjuder vi även generella flytt-tjänster.
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Referenscase
FRAMGÅNGSRIKA ÅTERBRUKSPROJEKT
När en av våra största kunder stod inför utmaningen att den befintliga inredningen inte
passade in i deras nya koncentrerade planritning, uppstod en möjlighet att skapa återbruk
på riktigt!
Vi på Senab i Göteborg har en nära dialog med kunden, så när vi fick höra om deras idéer
startade vi igång ett projekt med syfte att skapa ett hållbart projekt för att möta deras behov
och visioner.
Istället för att erbjuda nya bordsskivor och bordsskärmar, som skulle ersätta de befintliga,
erbjöd vi på Senab att kapa dessa hos vår fabrik i Edsbyn. Detta för att sedan återanvända
dem i den nya designen. På detta sätt minskar vi inte bara materialanvändningen utan vi
skapar även en ekonomisk hållbar lösning för kunden.
Återbruksprojektet lyckades genom en tät dialog mellan Senab, Edsbyn och kund. Nu är
detta projekt verklighet och totalt rör det sig om cirka 8000 bordsskivor samt skärmar som
ska passera genom fabriken i Edsbyn, innan de återanvänder till kund.
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