
 

 

Hos International Furniture bruges Svanemærket til at mindske ressourceforbrug 

og er en af vores måder at støtte FN´s verdensmål 

Den grønne omstilling er rykket tættere på end nogensinde før hos International Furniture, som nu kan 

præsentere stole, hvor der er set på miljøbelastningen fra produktion og forbrug. Det er en vigtig milepæl 

at kunne bidrage til at skabe grøn vækst.  

 

Svanemærket 

International Furniture bruger Svanemærket som et redskab til systematisk at arbejde med virksomhedens 

egen miljø- og klimapåvirkning, og giver mulighed for at tilbyde stole med en ”grøn profil”. Målet med 

Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug og hele produktets 

livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og genanvendelse – er med i vurderingen for at 

opnå mærket. 

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden og en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. 

Mærket stiller produktspecifikke krav og parametre som krav til fornybare, recirkulerede og bæredygtige 

råvarer, skrappe kemikaliekrav, kvalitet og levetid er alle med til at fremme den cirkulære økonomi.  
 

Svanemærket bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål: 

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer  

Samlet set bidrager Svanemærket til mål 12, "Sikring af bæredygtigt forbrug og produktion". Dette sikrer 

både bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer bæredygtige produkter til 

slutbrugeren. Kravene går længere end lovgivningen og er med til at udbrede mere miljøtilpasset 

produktion.  

Delmål 12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtig  

Der er fokus på at stille krav til bæredygtig udnyttelse af ressourcer fra naturen, øget brug af fornybare 

ressourcer, og effektiv udnyttelse af råvarer, energi og vand under produktion.  

Delmål 12. 4 Håndter kemikalier og affald forsvarligt  

Svanemærkets skrappe kemikaliekrav sikrer en miljømæssigt forsvarlig håndtering af kemikalier i alle led i 

livscyklus. Svanemærket er dermed et stærkt virkemiddel, som arbejder for udfasning af miljø- og 

sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen og i det endelige produkt. Således er Svanemærket med 

til at mindske udsættelse for skadelige kemikalier – både for dem, som bruger produkterne, og dem som 

producerer dem – samt med til at reducere forurening til luft, vand og jord. 

Delmål 12.5 Reducere affaldsmængden betydeligt  

Svanemærket arbejder for at reducere mængden af affald, bl.a. ved at fremme materialegenanvendelse og 

stille skrappe kemikaliekrav, som giver mulighed for at recirkulere materialerne. Samtidig skal 

svanemærkede produkter, der består af forskellige materialer, som kan genanvendes, være enkle at skille 



ad, så materialerne kan bruges igen, ligesom skrappe kvalitetskrav sikrer, at produktet har den ønskede 

funktion og får en lang levetid.  

Delmål 12.7 Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb 

Svanemærket er et godt redskab til at sikre bæredygtige, offentlige indkøb. EU’s udbudsdirektiv har givet 

offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om miljømærker, hvilket gør det nemmere og mindre 

ressourcekrævende at udarbejde og gennemgå udbudsmateriale. Svanemærket arbejder for at gøre det 

enkelt for indkøbere og forbrugere at træffe bæredygtige valg.   

ler fremstillet med en høj andel af plast indehgenanvende de enkelte metaldele.  

Majo 1 arm, Majo 1 side og Relax er alle svanemærkede stole  

Disse 3 modeller leverer vi allerede nu med Svanemærket. 

 – Relax er den første stol i Danmark med el hejs, der er certificeret med det nordiske Svanemærke.  
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Vores produkter udvikles altid med fokus på bæredygtighed og miljø. 


