FUNKY FURNITURES

TRÆ: ET SMUKT MATERIALE

KLEENEXKULTUR
Vi producerer og forbruger massevis af produkter hver
dag. Vores tid er præget af en ”brug og smid væk” kultur. Det stiller møbelvirksomhederne overfor vigtige
valg om, hvorvidt deres møbler skal følge tendensen
og produceres i billigere materialer med kortere levetid,
eller i en kvalitet, der er dyrere, men sikrer en lang
holdbarhed og bæredygtighed.

VIDSTE DU AT…
•

Bæredygtighed først blev defineret som
begreb i 80’erne?

• Definitionen på bæredygtighed ifølge FN

•

er: ”… en udvikling, hvor opfyldelsen af
de nulevende generationers behov ikke
sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres
behov.”?
FN’s verdensmål nr. 12 omhandler bæredygtig produktion?

Dansk møbelproduktion er kendt for høj kvalitet og et særligt dansk
designsprog, der er både enkelt og stilrent. Møbelbranchen er i vækst,
og omsætningen stiger både på hjemmemarkedet og i forhold til eksport.
En del af succesen hos den danske møbelindustri skyldes, at møbelfirmaerne har et godt samarbejde mellem maskinsnedkere og møbeldesignerne. Nye maskiner og processer gør det nemmere og billigere
at producere møbler, så alt ikke længere skal laves med håndkraft.

TRÆ: ET SMUKT MATERIALE
Træ er ikke bare træ, det har forskellige egenskaber. Noget træ er
hårdt, mens andet er blødt. Noget træ er smidigt, noget er sprødt. Derfor bruger man forskellige træsorter til forskellige ting. Som et led i udvikling af møblet, skal I undersøge, hvilket materiale jeres møbel skal
laves i.
Før virksomhedsbesøget
•

Undersøg nedenstående materialers hårdhed, holdbarhed, pris
og hvad de typisk anvendes til. Der er meget information at
hente på denne side.
o Laminat
o Spånplade
o Limtræ
o Massivt træ
o MDF

Under virksomhedsbesøget
•

Få sparring og feedback på dine overvejelser omkring materialevalg af virksomhedens medarbejdere

Efter virksomhedsbesøget
•

•

Få medarbejdernes bud på, hvilke materialer der har størst potentiale for recycling.

Et samarbejde mellem

og

Præsenter jeres forslag til materialevalg til jeres møbel for klassen.
o Argumenter ud fra hårdhed, holdbarhed, pris og møblets potentiale for recycling.

