Wehlers løser problemerne med havplastik
Wehlers har gjort det ingen har gjort før:
I samarbejde med C.F. Møller Design og Letbæk AS, har
Wehlers designet og udviklet en stol lavet af havplastik.
København, september 2018
Wehlers ambition er at ændre møbelindustrien – For Good.
Deres næste skridt mod denne ambition er lanceringen af deres nye stol, ”RUM”,
der er en forkortelse af Re-Used-Materials.
Lanceringen af ”RUM” er en verdenspræmiere indenfor gen-udnyttelsen af
havplastik. RUM er en ny klassiker indenfor design, kvalitet og bæredygtighed.
Wehlers mener, at ”RUM”
verdens første designstol lavet
af havplastik.

C.F. Møller Design står bag

C.F. Møller Design beskriver
RUM som ”venlig”, ”komfortabel”
og ”praktisk”.
Designet af ”RUM” afspejler det cirkulære tankesæt ved at stolens komponenter
udelukkende samles ved hjælp af et klik - helt uden skruer eller værktøj. Designet
bliver dermed selvforklarende og udtrykker fortællingen om genanvendelse. Det
innovative klik-system mellem stel og skaller er den helt centrale og
identitetsskabende detalje i designet. Én af varianterne tilføres ingen farve, og
afspejler således farven på den rå havplast.
RUM er designet til kontraktmarkedet, offentlige bygninger og til private hjem.

Den tekniske løsning

Wehlers fik Letbæk til at løse udfordringerne med blandt andet havplastikken’s
Melt Flow Index, MFI, for at sikre at plastik fra havet kan anvendes til produktion af
et designmøbel.
Udfordring løste Letbæk internt igennem innovation & know how med fokus på
cirkulær plast og råvaren fra havet. Letbæk udviklede en løsning, hvor resultatet
møder kravene om genanvendelighed, kvalitet og æstetik. Alt sammen en
innovativ løsning for CF Møller Design, Wehlers og brugerne.

Wehlers & Cirkulær Økonomi

Wehlers arbejder med cirkulær økonomi og plastik fra havet i kombination for at
sikre at tilgængelighed af ansvarlige møbler, der er af godt
design, kvalitet og er bæredygtige.
Måden RUM er designet, produceret og samlet på giver
mulighed for at ændre farve og sikrer at RUM kan
genanvendes igennem Wehlers ØKO-system, således at
plastikken ikke ender i havet efter brug.
Ideen og designet af RUM har bragt hele værdikæden
sammen, så den bæredygtige og kompromisløse
virksomhed og slutbruger kan erhverve en klassisk
designstol, der er bæredygtig.
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