
Sofacompany lanserar soffa med tyg gjort av 165 återvunna PET-
flaskor

Danska möbelproducenten Sofacompany introducerar soffan Astha i det nya hållbara tyget Cura. Möbeltyget till 3-sitssoffan tillverkas av
165 PET-flaskor; de återvunna plastflaskorna smälts till ultrafina polyesterfibrer och förvandlas med efterföljande vävmetod till den mjuka
textilen som imiterar ett naturmaterial. Sofacompanys strategi med upcycling är en stark trend inom hållbarhet. PET-flaskor som annars
skulle ha förbränts omvandlas till polyester, vilket eliminerar behovet av nya råvaror och resulterar i lägre koldioxidutsläpp. Textilen Cura är
både Oeko-Tex- och EU Ecolabel-certifierad, samt allergivänlig, slitstark och enkel att underhålla. 5% av priset på en soffa i tyget Cura
doneras till organisationer som samlar in plastavfall.

– Utifrån ett People, Planet & Profit-perspektiv är vi på Sofacompany på en viktig resa, där vi utvecklar hela värdekedjan och gradvis
genomför nya gröna initiativ baserade på uppdraget att alla våra produkter ska produceras så hållbart som möjligt. Under design- och
utvecklingsfasen har vi under flera år arbetat med estetisk hållbarhet och bra material för att förlänga produktens livslängd både vad gäller
design och kvalitet. När vi nu lanserar en av våra estetiskt hållbara bästsäljare i ett både vackert och återvunnet material, känner jag att vi
är på riktigt god väg, förklarar Line Nevers Krabbenhøft, chefsdesigner på Sofacompany.

Sofacompany undersöker ständigt nya sätt att göra sina produkter mer hållbara och miljövänliga. Som ett av många steg i sin resa mot
mer hållbarhet har Sofacompanys soffor FSC-certifierade träramar som produceras enligt danska hantverksmetoder. Företaget har även
lanserat den handvävda mattan Velvet Ocean som tillverkas av rester från viskos- och bambugarn.

I verktyget Bygg din egen på Sofacompany.se kan man välja tyget Cura till valfri modell av soffa, fåtölj och fotpall. Cura finns i tre kulörer:
mörkgrön, ljusblå och ljusgrå.

Astha Cura 3-sitssoffa

Designad av Cathrine Rudolph

Pris: 8 999 SEK
Höjd: 83 cm
Bredd: 218 cm

Invändig bredd: 200cm
Djup: 89 cm
Sittdjup: 56 cm
Sitthöjd: 46 cm

Sofacompany etablerades 2012 av de danska grundarna Cathrine och Christian Rudolph. Designföretaget är en pionjär i möbelindustrin, vars koncept är
att erbjuda ett brett sortiment av möbler via e-handel utan mellanhänder direkt till slutkund. Passionen för möbeldesign av hög kvalitet till ett bra pris
genomsyrar utbudet av soffor, fåtöljer och fotpallar. Dessa kan beställas i samtliga Sofacompanys textiler och färger i verktyget ”Bygg din egen” på
Sofacompany.se och levereras direkt till kunden från den egna fabriken i Vietnam, som drivs i skandinavisk anda och styrs av skandinaviska normer.



Sofacompany.se och levereras direkt till kunden från den egna fabriken i Vietnam, som drivs i skandinavisk anda och styrs av skandinaviska normer.
Sofacompany har showrooms i Stockholm och i Tollered utanför Göteborg där privatpersoner kan se och känna på en stor del av sortimentet och tygerna.
Med sitt banbrytande koncept har den danska möbelproducenten etablerat sig internationellt med showrooms i 10 länder.

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


