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KOMFORT, VÄRME OCH INKLUDERANDE GEMENSKAP
Att bli äldre ska vara lustfyllt. Och att vara barn, oavsett omständigheter, ska också vara en så positiv upplevelse
som möjligt.
I livets mjukare rum, som exempelvis dagrum, väntrum och matplats på barnsjukhus och äldreboenden, spelar möblerna
en viktig roll i att skapa värme, gemenskap och glädje. Formad som en omslutande kram för en liten och en stor person
är exempelvis soffan DU & JAG ett perfekt val för dessa miljöer då den ger barn och vuxen en fin stund tillsammans.
Likaså BE A PART OF som gör det möjligt för rullstolsburna att sitta med och inte bredvid.
Att arbeta för inkluderande gemenskap innebär också att vi strävar efter hållbara lösningar. Större delen av vårt sortiment
är exempelvis gjort i FSC-material (miljövänligt skogsbruk) och certifierat enligt Möbelfakta. Vi erbjuder även cirkulära
tjänster i form av renovering av klädslar och stommar. På så vis minskar vi exploateringen av jordens resurser samtidigt
som vi ökar utrymmet för mänsklig gemenskap och hållbar livsglädje.

COMFORT, WARMTH AND INCLUSIVE TOGETHERNESS
Getting older should be a pleasure. And being a child, regardless of the circumstances, should also be as positive an
experience as possible.
In the softer rooms of life, such as day rooms, waiting rooms and dining areas in children’s hospitals and elderly care
homes, the furniture plays an important role in creating warmth, joy and a sense of togetherness.
Shaped to embrace a small and a big person, the sofa DU & JAG (You & I) is a perfect choice for these environments as
it gives children and adults a nice moment together. Similarly, BE A PART OF allows wheelchair users to be part of the
togetherness rather than ending up on the side of it.
Working for inclusive togetherness also means that we strive for sustainable solutions. Most of our product range is made
of FSC material (environmentally friendly forestry) and is certified according to Möbelfakta. We also offer circular services
such as renovation of upholstery and frames. In this way, we reduce the exploitation of the earth’s resources while at the
same time increasing the space for human togetherness and sustainable joy of life.
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