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Object Concept

FÖR EN SNÄLLARE MILJÖPÅVERKAN



FORM2 har tagit fram en egen märkning 
för att på ett enkelt och överskådligt sätt 
visa hur mycket återvunnet material som 
har använts i en produkt. Varje produkt 
får ett värde som visar hur stor andel av 
produktens totala vikt som kommer från 
cirkulärt eller återvunnet material. Detta 
gör det lättare för dig som kund att göra 
bra miljöval!

ROC-programmet innehåller produkter 
som helt eller delvis består av cirkulärt 
material. Alla produkter är dessutom an-
passade för ett cirkulärt användande och 

PRODUKTEN PÅ BILDEN ÄR EN AVSKÄRMARE FRÅN VÅR SERIE TENDA.

Vad är ROC?

DET ABSOLUT BÄSTA  DET ABSOLUT BÄSTA  
ÄR ATT JOBBA MED  ÄR ATT JOBBA MED  
det man redan hardet man redan har.  .  
I ALLA HÄNSEENDEN.I ALLA HÄNSEENDEN.

består av komponenter som är konstrue-
rade för att kunna återanvändas och som 
därmed ger en långsiktigt låg klimatbe-
lastning.

De nytillverkade delarna av produkten 
produceras i enlighet med svenska 
 Möbelfakta och övriga branschkrav. 

Det aktuella ROC-programmet erbjuds 
alla våra kunder och vi tar även fram  
kund anpassade produkt lösningar där 
miljöaspekten samverkar med funktion, 
form, pris och kvalitet.



Det här tar vi hänsyn till
för en snällare miljöpåverkan

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

Ekonomi
Produkter med en lång fysisk livslängd 
blir lönsamma för dig som kund men även  
för miljön.

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

Elstativ
Slide ROC

Arbetsstolar
Luca ROC

Förvaring
Store ROC

Bordsskärmar
Screen ROC

Bordsskivor
Contur ROC

Aktuella
ROC-produkter



Vår fabrik är belägen i Kungsäter, i det vackra landskapet i norra delen 
av Halland, och har en verkstad som är fullt utrustad för lackering,  
möbelsnickeri, tapetsering samt montering.

Det är här vi tar hand om och ger gamla möbler nytt liv.
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