Vi ser Imprint som en lämplig sittplats för diskussioner om en miljövänlig framtid.
Sitsen är gjord av Lammhults eget innovativa cellulosafibermaterial Cellupress.
Ett material med samma mångsidiga egenskaper som plast men med potential
att ge möbelindustrin nya möjligheter till miljövänliga alternativ. Råvaran till
Cellupress är gallringsvirke från skogsindustrin. Cellulosan behandlas sedan
med en banbrytande teknik. Resultatet är ett material som går att forma till i
stort sett vilken tredimensionell form som helst.

Hållbarhetsarbete i Lammhults Design Group

Lammhults Design Group ska med

omsorg om detaljer och vårt ansvarsta-

2010 certifierades även Ire Möbel AB en-

stor hänsyn till miljömässiga aspekter

gande för miljö och samhälle är grunden

ligt ISO 14001. Ett av Ires kärnvärden är

utveckla, tillverka och marknads-

för vårt hållbarhetsarbete. Vi noterar att

varaktighet, ett begrepp som omfattar

föra säkra och kvalitativt fullvärdiga

en god vägledning för socialt ansvars-

flera aspekter. Hållbar kvalitet, långsik-

produkter som lever upp till markna-

tagande nu är framtagen i den nyligen

tiga relationer och givetvis ett varaktigt

dens krav. Varje bolag i koncernen har

fastställda standarden ISO 26000. Vi

förhållningssätt vad gäller miljön och

fastlagt en miljöpolicy, anpassad efter

vill fortsätta att utveckla såväl produk-

företagets påverkan på miljön. Tillsam-

den koncernövergripande policy som

ter som arbetssätt på ett systematiskt

mans med formgivaren Emma Olbers

moderbolagets styrelse fastställt.

och framgångsrikt sätt som stödjer vår

har Ire också tagit fram en ny soffmodell

mission.

i linje med kraven för Svanen-märkning.

Vår historia visar på produkter med
tidlös design och hållbara lösningar.

Inget av koncernens bolag bedriver

Detta är också vårt löfte för framtiden.

större plats i koncernens produkt-

verksamhet som i sig kan klassificeras

Koncernens mission uttrycker detta i

utvecklingsprocesser. Vi strävar efter

som speciellt miljöfarlig verksamhet,

orden ”Möbler och inredning för håll-

produkter som ska hålla länge och då

varvid ingen tillstånds- eller anmäl-

bara arbets- och vardagsmiljöer i livets

tänker vi inte bara på det fysiska slitaget,

ningspliktig verksamhet enligt miljöbal-

professionella och sociala relationer,

utan även på ögats slitage. Trender för

ken föreligger. Under året har oljeeldad

till främjande och stöd för människors

stil och utseende har ofta en betydligt

uppvärmning avvecklats helt för våra

samverkan och interaktion.”

kortare livslängd än produkten själv och

anläggningar i Sverige. Samtliga produk-

vi sätter därför stort värde på att ut-

tionsenheter i Sverige är nu anslutna till

hållbarhet från föreskrivande led med

veckla produkter med ett modernt och

fjärrvärmeanläggningar. En koncern-

kravsättning vid offentlig upphandling,

tidlöst formspråk. Hållbarhet står för

gemensam upphandling av el till samt-

ökad medvetenhet hos konsumenter,

så mycket mer än materialval, återvin-

liga enheter i Sverige har genomförts

engagemang från medarbetare och

ning och transporter. Vi försöker minska

där också successiv anslutning nu

designers.

våra produkters miljöbelastning också

sker till miljö-el som helt baseras på

i designen, dvs. motsatsen till slit och

förnyelsebar energi.

Vi konstaterar ökande krav inom

Krav och förväntningar från ägare,
kunder, medarbetare och samhälle tar
vi på allvar. Sammantaget finns det
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Hållbarhet är ett tema som tar allt

släng produkter.
Verksamheterna i Lammhults Möbel

Beslut är fattat att från och med
verksamhetsåret 2011 sammanställa

drivkrafter som sammanfaller med

AB och Lammhults Biblioteksdesign

och rapportera vårt hållbarhetsarbete

våra egna strävanden vid utveckling av

AB är sedan tidigare certifierade enligt

enligt direktiven i GRI G3 (Global Re-

nya produkter och vår verksamhet. Vår

miljöledningssystemet ISO 14001. Under

porting Initiative).
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