RECIRCULAR
OBJECT CONCEPT

Vad är ROC?

Vill man göra ett klimatbidrag,
och man vill göra ett stort sådant,
så är det absolut bästa att jobba med
det man redan har. I alla hänseenden.
PRODUK TEN PÅ BILDEN ÄR EN AVSK ÄRMARE FRÅN VÅR SERIE TENDA.

ROC är en värderingsnyckel för att mäta
hur stor del av det ingående materialet i en produkt som är återvunnet.
FORM2’s ROC-program bygger på ett
produktsortiment som är anpassat för
ett cirkulärt användande, där produkt
ernas ingående komponenter bygger
på en optimal konstruktion för återanvändning och därmed en långsiktigt
låg klimatbelastning. Det gör att man
som användare och kund själv kan bestämma hur stort klimatavtryck man vill
göra, genom att aktivt välja produkter
med olika höga ROC-värden. De ingående komponenterna i en ny produkt
kan bestå helt eller delvis av återvunnet
material, alternativt kan hela produkten

vara återvunnen. De nytillverkade delarna av produkten produceras i enlighet
med Svensk MÖBELFAKTA och övriga
branschkrav.
FORM2 erbjuder ett aktuellt produkt
sortiment som helt eller delvis består
av cirkulärt material. Produkten har ett
indexvärde kallat ROC och den anger
produktens ingående andel cirkulärt
material (angivet i viktprocent).
Det aktuella ROC-programmet erbjuds alla våra kunder och vi erbjuder
dessutom kundanpassade produkt
lösningar där miljön samverkar med
funktion, form, pris och kvalitet.

ROC-märket visar att en stor andel av den
totala vikten är tillverkad av återbrukat eller
spillmaterial som annars skulle ha gått till
förbränning. På så vis tar vi tillvara på det
vi redan har och sparar på jordens resurser.

Aktuella ROC-produkter

Elstativ

Bordsskivor

Bordsskärmar

Arbetsstolar

Förvaring

Återbruk

Slide ROC

Contur ROC

Screen ROC

Luca ROC

Store ROC

Produkter bestående
av 100% återbrukat
material eller 100%
återbrukade produkter.

Framtida förändringar

Vill du bidra till
minskad klimatpåverkan?
Att hyra och återanvända produkter är ett bra sätt att minska
miljöpåverkan. Om du till exempel hyr en cirkulerad produkt
innebär det ju att den inte behöver tillverkas på nytt vilket
sparar på naturens resurser.

Design- och utvecklingsprocesser som alltid
tar hänsyn till framtida förändringar: funktion
ella, sociala, eller estetiska.

Ekonomi
Tillräcklig lång fysisk livslängd, så den
blir lönsam för alla som ser potentialen
i en cirkulär affärsmodell.

Reparation och uppgradering
Produkter som är konstruerade för att kunna
repareras, och uppgraderas om så behövs.
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