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Miljömärkningarna bakom möbeln.
Det finns ingenting vi gillar så mycket som att visa upp våra möbler. Vi pratar gärna om
design och användarnytta, men det här nyhetsbrevet tänker vi ägna åt det som händer
innan vår tillverkning i Tranås tar vid.
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Plint barpall (FSC- och Möbelfakta-märkt) och Silent Whisper bord (Möbelfakta-märkt).

Miljömärkningarna bakom möbeln.
Det finns ingenting vi gillar så mycket som att visa upp våra möbler. Vi pratar
gärna om design och användarnytta, men det här nyhetsbrevet tänker vi ägna
åt det som händer innan vår tillverkning i Tranås tar vid. Varifrån kommer
materialen? Hur påverkas den lokala miljön? Och hur är situationen för
människorna som verkar i den? Det här är viktiga frågor för oss på Materia.
Det enklaste sättet att värna om vår natur är att välja leverantörer i vårt eget
närområde, vilket minskar transportsträckorna. Därför gör vi alltid det när vi
kan. Ett betydligt mer komplext arbete gör vi genom produktmärkningen
Möbelfakta. För att leva upp till deras krav måste inte bara tillverkningen i vår
egen fabrik i Tranås ha bra arbetsförhållanden. Detsamma gäller för våra
leverantörer och underleverantörer. Vi är mycket ambitiösa med att kontrollera
och följa upp att våra leverantörer – både i Sverige och utomlands – håller sig
till de regler som gäller.
Vi är också certiferade enligt ISO 9001 och ISO 14001 – precis som de flesta
andra i branschen. Desto mer unika är vi med certifieringen FSC (Forest
Stewardship Council). FSC-märket innebär att träet i möbeln kommer från ett
ansvarsfullt skogsbruk. Känsliga skogsområden rörs inte och träd som är
värdefulla för den biologiska mångfalden avverkas aldrig. Certifieringen reglerar
hela kedjan – från omsorg om växt- och djurliv till arbetsförhållanden för de som
arbetar med fällning, sågning och logistik av virket. Alla dessa led granskas av
FSC, så att du alltid vet vad du får när du väljer en certifierad produkt.

Välkommen Mats
Andersson!
Vi har rekryterat en ny
säljare med Stockholm,
Mälardalen och Gotland
som arbetsområde. Mats
Andersson är 46 år och
har varit i branschen i 17
år, bland annat på Senab,
Input och Mitab. Förutom
möbler har Mats ett stort
motorcykelintresse. Från
och med den 10 juni
arbetar han på Materia.

Ny utställning i
Göteborg.
Förra veckan levererade
vi möbler till vårt
showroom på Brand
Design Center i Göteborg.
Missa inte ett besök om
du har vägarna förbi. Våra
nyheter finns på plats –
exempelvis vår
Newcomer Boullée,
designad av Anders
Johnsson.

Stack i ny färg.
Stack stol/karmstol och
barpall i polypropén finns
nu i ytterligare en färg;
grå. Stack är formgiven av
Fredrik Mattsson och
utmärker sig genom sin
design och
staplingsfunktion.
Till Stack

Till Brand Design Center
Till kontaktuppgifter

Materia AB

Följ oss på Facebook.

Box 340
Tranås 573 24
Sweden
+46 (0)140 - 38 56 00
info@materia.se
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