
En bærekraftig
innovasjon

En bærekraftig
innovasjon

“
”



Historien/bakgrunn:

Eiere og ledelse av selskapet har erfaring og kompetanse fra:

- Etablering/oppbygging av produksjonsbedrifter inn/utland

- Har 25 til 30 års erfaring og kompetanse fra byggebransjen, salg, 

kjedeutvikling og forhandler- og leverandørsiden

- Har 20 års erfaring fra møbelindustrien fra produksjon, 

forhandler og logistikk mot sluttbrukere

Forretningsideen er å skape et bærekraftig kretsløp innenfor plateproduksjon til

byggebransjen og annen møbelproduksjon.

Erstatte dagens produksjon som gjennomføres med jomfruelig fiberbasert treverk og

sagflis med resirkulert materiale.



Innovasjon:

• Erstatte linjeøkonomi med sirkulær økonomi

• EU har fremmet en handlingsplan for bærekraftig resirkulering

av produkter

• Ekspansjonsmuligheter nasjonalt og internasjonalt, markedet er

stort

• Avfall omskapes fra et problem til en bærekraftig ressurs/råvare

• Markedet etterspør bærekraftige løsninger mht. resirkulering av

avfall

Stort

potensiale

/

God økonomisk

gevinst

/

Innovativ

nytenkning



Sirkulære prosessen:
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Eco Materials
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Kontormøbler og

annen innredning



Kunder og marked

Eco Materials
Salg av råvare

Avfall- og
gjevinnings
bedrifter Produsenter

Norge Sverige Europa Global

Byggebransjen

Møbelindustri

Andre Marked

Dagens prosess:
- Deponering
- Forbrenning

Eco Materials prosess
- Kvalitetskontroll
- Salg til produsenter

Sirkulær økonomi - prosessen

Eco Materials
Kvaliteteskontroll

Ikke bærekraftig og vil få strenge
krav og lover som vil regulere eller 
begrense denne prosessen i 
fremtiden

Stort marked

Det blir krav til både bygg og møbelindustri på
valg og bruk av resirkulerte råvarer I 
produksjon. 
.

Eco Material’s fokus ligger på 
kvalitetet og dokumentasjon på 
prosessen.



Kontormøbler

• «Gamle møbler” blir i denne prosessen råvaren til

nye møbler

• Bærekraftig og innovativt

• “Branding” og omdømme i forhold til

materialvalg er viktig for sluttkundene



Spon - byggeplater

• Nye hus bygges med nye resirkulerte materialer

fra “gamle hus”

• Meget god “branding” for selskaper som benytter

resirkulerte materialer i sine byggeprosjketer

• Stort markedsføringspotensiale i forhold til miljø, 

bærekraft og materialgjenvinning

• Materialgjenvinning vil bli et krav i byggebransjen
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