T A K T I L N AT U R E N

ANSVAR FOR MILJØET OG FOKUS
PÅ KOMMENDE GENERATIONER
Kvänum har hjemsted i et område af samme navn – et
lille hyggeligt samfund i det vestlige Sverige, hvor marker og skove har kendetegnet området i generationer.
I samklang med landskabet, traditionerne og et grønt
værdigrundlag har Kvänum udviklet sig igennem de
seneste knap hundrede år til i dag at være synonym med
håndværksmæssig kvalitet, naturlige materialer og et rent
og harmonisk formsprog.
Dette afsæt afspejler sig i hver detalje i Kvänums univers – lige fra de tydelige årringe over træets struktur til
de håndmalede penselstrøg på for eksempel et Dalby
køkken.
Med en klar veneration for træet, og naturen som

et integreret element i Kvänums værdigrundlag, er det
en selvfølge at beskytte og tage aktivt ansvar for netop
naturen og miljøet.
Vores store ambitioner omkring kvalitet, produktudvikling og en god økonomi går hånd i hånd med ansvaret
for miljøet – det ene er ganske enkelt forudsætningen for
det andet. Arbejdet for miljøet er derfor højt prioriteret
i Kvänums forretningsfilosofi, hvor målet er at sætte så
små og skånsomme aftryk på miljøet som muligt. Et af
de vigtigste værktøjer til at optimere miljøgevinsten er en
høj håndværks- og materialekvalitet og et langtidsholdbart formsprog, som sikrer, at Kvänums køkkener holder
i mange år.

KVÄNUMS MILJØPOLITIK
• At arbejde for et bedre miljø er en langsigtet
proces og en integreret del af vores virksomhed,
hvilket kommer til udtryk i både organisationen og i
produktfremstillingen.

• Virksomheden skal sikre at indkøb af råvarer, interne
produktionsprocesser, valg af underleverandører
og transport gennemføres under hensyntagen til
både miljø og økonomi.r

• Miljøindsatsen skal til stadighed prioriteres og
optimere de områder, som har størst indflydelse på
miljøet.

• Eventuelt skadelige produkter skal håndteres så
negativ påvirkning af medarbejdere og natur
minimeres.

• Medarbejderne skal løbende uddannes og
motiveres til at arbejde så ansvarsfuldt med miljøet
som muligt.

• Virksomheden skal etablere gode relationer
til myndigheder og følge gældende regler og
forskrifter.

• Mål og resultater skal konstant revideres og lægges
åbent frem for at fastholde fokus på miljøet.

KONKRETE TILTAG I MILJØETS TJENESTE
Råmaterialer og komponenter
Kvänum samarbejder udelukkende med førende kvalitetsleverandører, som deler vores høje krav til kvalitet og miljø.
Langsigtede samarbejder sikrer effektiviseringsgevinster,
som både direkte og indirekte resulterer i bonus på miljøkontoen.
Kvänum arbejder også ud fra et nærhedsprincip idet
vi enten selv producerer eller indkøber fra lokale eller
regionale leverandører for, på den måde, at undgå lange
transporter. Vi har igennem mange år gjort brug af lokalt
produceret træ. Egetræet kommer fra den smukke svenske
ø Visingsö, hvor træerne er blevet plantet i årene fra 1830
til 1860. Træerne var oprindelig tiltænkt skibsbyggeri, men
her, godt 180 år efter de blev plantet, har Kvänum fået
adgang til en del af de fantastiske egetræsstammer. Statens
skovarbejdere har løbende sikret de bedste vækstbetingelser, blandt andet ved at plante sølvgran, ask og elm rundt
om hver enkelt egetræ, således at stammerne har kunnet
vokse sig så ranke og flotte som muligt. Skovdriften på
Visingsö er bæredygtig og der bliver plantet nye træer hver
gang der fældes en af de gamle kæmper Træ fra andre
dele af verden, blandt andet fra Nordamerika, kontrolleres
nøje og er altid FSC-mærket for at garantere en bæredygtig
og ansvarlig skovdrift.
Eksotiske træsorter fremstiller vi selv – idet vi forædler
træet med innovative overfladebehandlinger, som giver
samme eksklusive udtryk som de originale træsorter.
Vi anvender udelukkende E1-normgodkendte, lav-emitterende materialer når det drejer sig om formaldehydafgasning til vores skabskorpus. Det gælder eksempelvis vores
møbelplader, som er forsynet med Svane-mærket. Vi sorterer ligeledes alt vores overskudsmateriale fra produktionen
til mulig genbrug.

Maling og overfladebehandling
Udslip af opløsningsmidler og karbonhybrider udgør i
mange industrier en af de mere alvorlige miljøpåvirkninger
– historisk også indenfor træindustrien. Hos Kvänum er vi
proaktive når det gælder håndtering af maling og lak. I
dag arbejder vi næsten udelukkende med farver og lak
uden karbonhybrider og med miljøvenlige, biobaserede
olier samt vegetabilske råvarer.
Vores meget begrænsede emission af opløsningsmidler
er reduceret med 95% ved hjælp af katalytisk forbrænding.
Vores udslip på 2 ton ligger således langt under kravene
på 7 ton.
Energiforbrug
Vores målsætning med hensyn til energiforbrug er dels,
at virksomheden skal være så energimæssig effektiv som
muligt og dels, at vi skal genanvende vores egen restproduktion af træ til energi. Efter en stor indsats og flere investeringer er vores produktion i princippet cirkulær når det
drejer sig om opvarmning. Vi producerer årligt ca. 2 Gwh
(svarende til ca. 2000 kubikmeter olie), som kan anvendes
i vores egen produktion og til kommunal opvarmning af
skoler, svømmehal og ældrecenter.

EMBALLAGE OG GENBRUG
Al emballage er valgt under hensyntagen til miljøet. Derfor
undgår vi, i vid udstrækning, brug af plastik. Kvänum er
ligeledes tilmeldt registret for genbrug af anvendt emballage. Samtidig er alle vores leverandører tilsluttet El-kredsen,
som tilbyder alle erhvervskunder og private husholdninger
indsamling og genanvendelse af udtjent elektronik..
TRANSPORT
For at minimere lange, dobbelte og volumenmæssigt
uhensigtsmæssige transporter fra os til underleverandører og siden til slutbrugerne anvender vi et transportkoncept, som sparer os og miljøet mere end 10.000 km
årligt. Fragt til eksportmarkederne på andre kontinenter
sker miljømæssigt effektivt ligesom interne rejser effektueres med samkøring eller tog.
Som kunde hos Kvänum kan du derfor føle dig tryg
ved at alt foregår på en miljømæssig forsvarlig måde.

