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A Kinnarps cégcsoport Európa egyik piacvezető vállalata, amely irodák, iskolák 
és egészségügyi intézmények számára kínál belsőépítészeti megoldásokat. 
Nálunk egy helyen mindent megtalálnak ügyfeleink: saját márkaportfóliónk, 
különféle szolgáltatásaink és kiegészítő termékeink segítségével segítünk 
nekik egy fenntartható és időtálló környezet kialakításában. A fenntartható 
megoldások iránti kíváncsiságunk és érdeklődésünk azt jelenti, hogy 
folyamatosan dolgozunk az általunk a klímára gyakorolt káros hatások 
csökkentésén, a közérzet javításán és az időtálló terek létrehozásán.  
Ebben a Fenntarthatósági jelentésben hat fő területre koncentráltunk,  
amelyek segítségével a saját cégcsoportunkon belül, ügyfeleinkkel  
és beszállítóinkkal együttműködve jobb és tartós hatást érhetünk el.

LEGYÜNK  
JOBBAK – EGYÜTT
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A Kinnarps-nál valódi fenntartható megoldásokat hozunk létre.  
A vállalat 1942-es elindulása óta minden egyes nap emellett köteleztük  
el magunkat. Ez magában foglalja azt is, hogy arra összpontosítunk,  
hogy valódi előnyöket nyújtsunk ügyfeleink és a környezet számára. 

A FENNTARTHATÓSÁG  
VOLT ÉS LESZ MINDIG  
IS AZ, AMI MEGKÜLÖNBÖZTET 
BENNÜNKET

Ügyfeleinkkel együtt hosszú távon fenntartható 
megoldásokat szeretnénk létrehozni, amelyek 
vonzók, inspirálók, valamint ösztönzik a kreativitást 
és a hatékonyságot. Már a kezdetektől fogva 
szeretnénk segíteni ügyfeleinket a megfelelő 
belsőépítészeti megoldás kiválasztásában, 
amely egy hosszú távon megtérülő beruházás, és 
fenntartható fejlődést jelent mind az emberek, mind 
a szervezetek számára. A Covid-19 világjárvány új 
elvárásokat támasztott a munkakörnyezetekkel és 
a munkamódszerekkel szemben. A Kinnarpsnál 
régóta foglalkozunk munkakörnyezet-elemzésekkel 
annak érdekében, hogy segítsünk ügyfeleinknek 
azonosítani és feltérképezni szükségleteiket, 
így képesek vagyunk személyre szabott és 
tevékenységalapú belsőépítészeti megoldásokat 
alkotni. A megoldást nemcsak a mai igényeknek 
megfelelően alakítjuk ki, hanem úgy, hogy az elég 
rugalmas legyen a jövő változó igényei számára 
is. Hisszük, hogy ez mostantól számos vállalkozás 
számára válik fontossá, mert újragondolják, hogyan 
fognak a jövőben dolgozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosszú életciklusú termékeket állítunk elő, amelyek 
hosszú ideig használhatók. Ez valódi előnyt jelent 
mind a környezet, mind ügyfeleink számára. Olyan 
kialakítású termékek révén, amelyek megkönnyítik a 
felújítást és a korszerűsítést, egyszerű eszközökkel 
könnyítjük meg a termékek élettartamának további 
meghosszabbítását. Körforgásos szolgáltatásaink 
és üzleti modelljeink segítségével ügyfeleink még 
hosszabb életciklusokat hozhatnak létre, és még 
hatékonyabban használhatják ki a belső terek 
erőforrásait. Jelenleg termékeink és szolgáltatásaink 
továbbfejlesztésébe fektetünk, többek között a bérleti 
koncepciók folyamatos kísérleti vizsgálatába. Fontos 
szem előtt tartani, hogy a körforgásosság nem felel 
meg automatikusan a fenntarthatóságnak, mivel a 
körkörös áramlás és a rövid termékélettartam csupán 
a termékek és anyagok gyors felhasználását fokozza. 

Ezért összpontosítunk arra, hogy olyan megoldásokat 
és termékeket hozzunk létre, amelyek időtállóak és 
körforgásosak. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
termékeink gyártása és kiszállítása fenntartható 
módon történjen. A svédországi gyártással az egész 
láncot ellenőrzésünk alatt tartjuk, gyártási filozófiánk, 
hogy a lehető legjobban használjuk ki a meglévő 
erőforrásokat. Logisztikai rendszerünk az iparágban 
egyedülálló, és hatékonyság jellemzi. Például, ha 
egyszer használatos dobozok helyett takarókba 
csomagoljuk a termékeket, 50%-kal több bútort 
tudunk berakodni, mint az ágazati átlag. Ahol 
másoknak három tehergépkocsira van szükségük, 
ott mi képesek vagyunk kettővel kezelni a helyzetet. 
Ami pedig ennél is fontosabb, hogy a termékeket 
gyorsan be tudjuk szerelni az ügyfél telephelyén, és 
így teherautónként több, mint fél tonnányi hulladék 
keletkezését kerüljük el a takarók használatával, 
amelyeket visszaszállítunk, majd újra felhasználunk.  

A rövid távú fenntarthatósági céljainkat  
2020-ra tűztük ki, és nagyon örültünk, hogy 
sikerült túlteljesítenünk számos célkitűzésünket. 
Túlteljesítettük a CO2-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó célkitűzésünket, és jelentős mértékben 
meghaladtuk az energiafogyasztás csökkentésével 
és az oldószer-felhasználással kapcsolatos 
célkitűzéseinket is. A folyamatban lévő világjárvány 
negatívan befolyásolta a piacot és csökkentette 
a termelési volument, ami jelentős hatással 
volt kibocsátásunkra. Erőfeszítéseinknek és 
kezdeményezéseinknek köszönhetően azonban 
kijelenthetjük, hogy akkor is elértük volna céljainkat,  
ha a termelési volumenünk nem a pandémiás 
helyzetben várhatóak szerint alakult volna.  
A fenntartható fejlődéshez úgy járulunk hozzá,  
hogy hosszú távon fenntartható megoldásokat 
hozunk létre, amelyek ügyfeleink hasznára válnak, 
és a lehető legkisebb környezeti lábnyommal 
rendelkeznek, ezért tűztünk ki új, ambiciózus  
célokat 2025-re. 

ROBERT PETERSSON 
A KINNARPS AB ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

Túlteljesítettük  
a CO2 -kibocsátás  
csökkentésére vonatkozó 
célkitűzésünket.

54



-47%

96%
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SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS

TANÚSÍTOTT NYERS FA ANYAG

OLDÓSZERHASZNÁL AT

VÁLTÁS MEGÚJULÓ DÍZELRE
A Kinnarps szállítmányozási stratégiája  
gázolajra váltott, melynek a legmagasabb a 
rendelkezésre álló megújuló energiaforrás 
szintje, és 85%-kal csökkenti a CO2-kibocsá-
tást a fosszilis dízelhez képest. Ez azt jelenti, 
hogy évente csaknem 2000 tonnával csök-
kentjük a kibocsátásunkat, ami annyi, mint ha 
kb. 358-szor utaznánk körbe autóval a Földet.

FENNTARTHATÓ K ANAPÉ, AMELYET 
A Z NC NORDIC CARE TERVEZET T
A Dahlia a kényelmes kanapék és fotelek 
meghitt, otthonos hangulatú családja. Ötvözi  
a megfelelő higiénia fenntartásához szükséges 
összes funkciót. Tartalmaz például gumi-
szövetet, levehető és mosható szövetet, az 
ülés és a támla között pedig egy rés található, 
hogy elkerülje a szennyeződés és a baktéri-
umok felgyülemlését. A Dahlia fejlesztése 
során a fókuszban a fenntarthatóság állt, és a 
termékcsalád minden fázisában körforgásos, 
mivel a bútorok könnyedén újrafelhasználhatók, 
újrakárpitozhatók és javíthatók. A termékcsalád 
viseli továbbá a Möbelfakta címkét,  
és FSC® tanúsítvánnyal is rendelkezik.

A Z ÚJ, FENNTARTHATÓ TE X TILBŐR 
MEGALKOTÁSÁNAK MŰVÉSZETE 
Az idei évben a „Joy" textilbőrrel bővült a 
Kinnarps Color Studio termékkínálata. Úgy 
fejlesztettük ki, hogy megfeleljen pl. az 
egészségügyi ágazatban érvényes szigorú 
tisztítási követelményeknek, anélkül, hogy 
az kárt tenne az adott anyagban. A textilbőr 
egyszerű szappanos vízzel könnyen tisztán 
tartható, ugyanakkor a piac azon kevés 
textilbőreinek egyike, amely fertőtlenítés 
után nem igényel szárítást. A Joy Oeko-Tex® 
ökocímkével rendelkezik, és teljesen mentes 
a biocidoktól és az antimikrobiális szerektől.

KÖNNYŰ TEHERGÉPKOCSI,  
AMELY CSÖKKENTI  
A K ÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST
A Kinnarps ezért egy gázüzemű teher-
gépkocsit vásárolt , amely egy 3,5 tonnás 
dízel teherautót helyettesít. Ez a fosszilis 
CO2-kibocsátás 50%-os csökkenését fogja 
eredményezni. A gáz üzemű tehergépkocsik 
különösen kedvezők a környezet számára is, 
mivel sokkal kevesebb környezetre veszélyes 
részecskét bocsátanak ki, ami egyúttal a 
városi forgalomban is használhatóvá teszik 
őket. A gázüzemű járművekbe fektetett pénz 
egy újabb lépés az ügyfelek elvárásainak 
teljesítése és a bútorok szállításának  
még klímahatékonyabbá tétele felé. 

ÚJR AHASZNOSÍTÁS A LEHETŐ 
LEGJOBB FORMÁJÁBAN
Charlotte von der Lancken tervezővel 
együttműködve 2020 őszén dobtuk piacra 
a Skandiform Tinnef asztalát. Az asztal 
váza kőrisből vagy tölgyből, felső része 
pedig 100%-ban újrahasznosított műanyag 
palackokból készül. Mindegyik asztallapnak 
egyedi mintázata van, amelyet leselejtezett 
műanyag hulladékból állítunk elő,  
egy gyönyörű, új összeállításban. 

MODELL A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT
Az elmúlt évben egy új körforgásos bérleti 
modellt vezettünk be a svédországi ügyfeleink 
számára azzal a céllal, hogy segítsünk nekik a 
munkakörnyezetük aktuális és jövőbeli igénye-
iknek megfelelő kialakításában. Ez a modell 
akkor kínál fenntartható és rugalmas megoldást 
az ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb szük-
ségük van. A bérleti időszak végén visszavesz-
szük a termékeket, és gondoskodunk az újbóli 
felhasználásukról, ami nemcsak azt biztosítja, 
hogy vásárlóink változó követelményeinek is 
megfeleljenek, de jelentősen meghosszabbítja 
termékeink élettartamát is.

AZ ÉVRŐL RÖVIDEN
2020 – számos különböző módon – enyhén szólva is kihívásokkal  
teli év volt a legtöbbünk számára. Nem utolsósorban a foglalkoztatási 
helyzetet és munkakörnyezeteket illetően. De ez az év komoly munkát 
és a zöldebb időkre való törekvést is jelentett – pl. klímabarát döntések, 
innovációk és beruházások révén. Egy kicsit élhetőbb bolygóért.

ISO 45001-TANÚSÍT VÁNNYAL 
RENDELKEZŐ MUNK AKÖRNYEZET
A Kinnarps régi hagyományokkal  
rendelkezik a munkakörnyezettel  
kapcsolatos kérdésekben, 2020-ban 
a kinnarpi, jönköpingi és skillingarydi 
gyártóegységek munkakörnyezeti 
tanúsításuk megszerzésébe kezdett az 
ISO 45001 szabványnak megfelelően. 
Mindent megteszünk a munkakörnyezetünk 
javításáért, a munkaadói vonzerőnk 
növeléséért és azért, hogy még jobb 
vállalattá váljunk. 
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EGY  
MAGASZTOSABB 
CÉL VEZÉREL  
MINKET

A Kinnarps holisztikus megközelítéssel tekint  
a fenntarthatóságra. Valójában mindig is ezt  
tettük, mióta a vállalkozás 1942-ben elindult.  
Ez magában foglalja az erőforrások hatékony  
és környezettudatos felhasználását, a jó közérzet 
elősegítését, és hogy támogatjuk ügyfeleinket 
abban, hogy ugyanezt tegyék. Olyan termékekről 
szól, amelyek korszerűsíthetők és újra 
felhasználhatók. Továbbá arról, hogy fenntartható 
módon végezzük munkánkat, és jól átgondolt, 
rugalmas és többfunkciós belsőépítészeti 
megoldásokat hozzunk létre, amelyek időtállóak. 
De mindenekelőtt az emberek és a szervezetek 
fenntartható fejlődéséről szól. Itt kezdődik  
és ér véget minden. 

Számunkra ez egyszerűen egy élethosszig 
tartó elköteleződés, kíváncsiság, hosszú távú 
megközelítés és csillapíthatatlan vágy arra,  
hogy másképp csináljuk, hogy jót cselekedjünk, 
valamint hogy megteremtsük az alapot egy  
kicsivel jobb jövő számára.
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FENNTARTHATÓSÁG 
KINNARPS MÓDRA
CSINÁLJUK JÓL ÉS CSINÁLJUK MÁSKÉPP
A - Next Office, Next Education és Next Care - munkaté-
relemzéseinken keresztül biztosítjuk, hogy ügyfeleink 
személyre szabott belsőépítészeti megoldásokat kapjanak, 
amelyek már az első naptól fogva hosszú távon fenntart-
hatóak. Nem utolsósorban azzal, hogy korábban vonjuk be 
őket a folyamatba. Az elemzések ezenkívül segítenek az 
ügyfeleknek optimalizálni a létesítményüket, ezáltal pedig 
helyet és energiaköltségeket takarítanak meg. 
 Emellett segítünk nyilvántartást készíteni a meglévő belső-
építészeti tervezésről, hogy kiderüljön, mely részek használ-
hatók újra, újíthatók fel, vagy melyek korszerűsíthetők. 

A JÓ KÖZÉRZET AL APJA  
AZ EGÉSZSÉGES GERINC
Termékeink kifejlesztése során olyan ergonómusokkal 
dolgozunk együtt, akik szakértők a fizikai és pszichológiai 
szükségleteinket illetően. 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabható 
termékeket hozzunk létre, amelyek javítják az emberek 
közérzetét, és minimalizálják a betegszabadságok számát, 
valamint a munkahelyi sérüléseket. Jó példa erre a teljesen 
egyedi ülőfelülettel kialakított Capella irodaszék, amely 
megfelelően kiegyensúlyozott mikromozgásokra készteti 
a benne ülőt, ezáltal elősegítve az aktív ülést. További jó 
példa erre a játékos kialakítású Rocca bárszék, amely  
mozgásra ösztönzi a benne ülőt, hozzájárulva  
a jó közérzethez és az energiaszint növeléséhez.

ÚJR AFELHASZNÁL ÁS ÚJR A MEG ÚJR A
Termékeink tervezésekor mindig a körforgás  
elve a kiindulópont. 
 Mert hisszük, hogy a bútorok élettartamának meghosz-
szabbítása érdekében az alkatrészeknek egyszerűen 
felújíthatóknak és cserélhetőknek kell lenniük. Minden 
annak érdekében történik, hogy ügyfeleink felújíthassák 
a belsőépítészeti megoldásaikat, és vonzó munkakör-
nyezetet hozhassanak létre nagyobb kényelmetlenség 
vagy környezeti hatás nélkül. Portfóliónkban például  
24 termékünk érhető el eltávolítható kárpittal,  
ami lehetővé teszi ezen termékek költséghatékony, 
szükségtelen szállítás nélküli újrakárpitozását. 

TERMÉKEK, AMELYEK MÉG A KEMÉNY  
ÜTÉSEKNEK IS ELLENÁLLNAK
Termékeinket a szigorú minőségi követelményeknek meg-
felelően vizsgáljuk saját akkreditált vizsgáló és ellenőrző 

központunkban, a kiváló minőség és a termékbiztonság 
garantálása érdekében. A Kinnarps állítható magasságú 
íróasztalait például háromszor annyit tesztelik, mint amit az 
iparági szabvány előír (5000 ciklus helyett 15 000 ciklusban)  
a hosszú élettartam biztosítása érdekében.  
Ez  azt jelenti, hogy ügyfeleink olyan termékeket kapnak, 
amelyek tartósabbak, így idővel csökkennek a beruházási 
költségeik, és jelentősen kisebb lesz az ökológiai lábnyomuk.

KÖRNYEZETBAR ÁT ÉS TISZTESSÉGES
Minden gyárunk Svédországban található, ezért szigorú 
követelmények vonatkoznak a környezetvédelemre és a 
munkakörnyezetre. 

Emellett megköveteljük a társadalmi felelősségvállalást 
a beszállítói láncban is a Beszállítói magatartás kódexün-
kön keresztül, amely a társadalmilag elfogadható feltételek 
biztosítása érdekében helyszíni kockázatértékelést  
és ellenőrzést ír elő.

A gyártás során különböző klímabarát módokon kezel-
jük a hulladékanyagokat is. Néhány gyárunkat például  
a saját gyártásunkból származó fahulladékkal fűtjük.  
Emellett kifejlesztettük az innovatív Re:fill anyagot is, 
amely a skillingarydi gyárunkban megmaradt szövetből  
és újrahasznosított PET-palackokból áll. 

KÜLÖNLEGES TAK ARÓK
A Kinnarps és a Drabert egyszer használatos dobozok helyett 
takarókat használ csomagolóanyagként. A takarókat ezután 
visszaviszik a gyárba, és a következő szállításkor újrafelhasz-
nálják. Ezzel csökken a hulladékkezelés költsége, és teherau-
tóként kb. 270 kg-mal lesz könnyebb a szállítmány. 

A takarók azt is lehetővé teszik, hogy az iparág  
más vállalataihoz képest 50%-kal több bútor férjen  
el a teherautóinkban. Ez legalább olyan pozitív az  
éghajlatra nézve, mint amennyire nagyra értékelik az  
ügyfeleink, hiszen ritkább és gyorsabb szállítást jelent.

A VÁSÁRLÓ AZ ELSŐ
Rendkívül magas környezetvédelmi követelményeket támasz-
tunk mind a termékeinkkel, mind a kapcsolódó anyagokkal 
szemben. Ez pedig egyedülálló biztonságot nyújt ügyfeleink 
számára. Mivel minden bútorunkat több különböző tanúsít-
vány és ökocímke rendszer szerint teszteljük. Nem tartal-
maznak például semmilyen szükségtelen vagy káros vegyi 
anyagot. Ez a megközelítés egészséges munkakörnyezetet 
és jobb beltéri levegőminőséget biztosít.
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A FENNTARTHATÓSÁG 
DNS-ÜNK RÉSZE
Az egész egy fiatal pár egy kis asztalosüzemről 
szőtt álmával kezdődött közel 80 évvel ezelőtt. 
Manapság mi vagyunk Európa egyik vezető 
beszállítója az irodák, iskolák és egészségügyi 
létesítmények belsőépítészeti megoldásaiban. 

1942-es indulásunk óta a fenntarthatóság iránti 
szenvedélyünk és az a vízió visz minket előre,  
hogy mindent lehet egy picivel jobban is csinálni. 

Az erőforrások takarékos felhasználása  
és a hosszú távú megoldások megvalósítása  
DNS-ünk és üzleti tevékenységünk központi  
részét képezi. Kíváncsiságunk töretlen,  
és olyan fenntartható és sikeres belsőépítészeti 
megoldásokat fejlesztünk ki, amelyek a vállalatok 
és az emberek számára egyaránt lehetővé teszik 
a fejlődést. A Kinnarps Csoport jelenleg hat, 
Svédországban található gyártóegységből áll,  
és hét márkából álló márkaportfólióval rendelkezik. 
A Csoport családi tulajdonban álló vállalat,  
és a megalakuláskor a vállalatba plántált  
értékek továbbra is fontos helyet foglalnak  
el szívünkben és lelkünkben.

KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC  
CARE AB

ÉRTÉKESÍTŐ  
VÁLL AL ATOK

MATERIA  
GROUP AB

KINNARPS   
HOLDING AB SKANDIFORM AB
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ÚT A FENNTARTHATÓ  
BELSŐÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK FELÉ
Hogyan lehet vonzó, jól működő és sikeres munkakörnyezetet teremteni,  
ahol mindenki elégedett és egészséges? Az új munkakörnyezet felé vezető  
úton számos tényező befolyásolja, hogy a megoldás mennyire lesz fenntartható 
és időtálló. A Kinnarps mindig az adott projekthez igazítja a folyamatokat.  
Tapasztalatunkkal négy egyértelmű fázist láthatunk, amelyek minden  
érdekelt felet bevonnak a projektbe, mindig az adott üzletágra alapozva. 

ELEMZÉS
Segítünk ügyfeleinknek igényeik és munkavégzési  
módjuk feltérképezésében, és bevonjuk őket  
a tényleges tevékenységre épülő, egészséget,  
hatékonyságot és sikert támogató környezetek  
tervezésébe. Ezt a munkakörnyezet-elemzéseinkkel 
érjük el: Next Office®, Next Education® és Next Care®.

BELSŐÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS
A rugalmas és többfunkciós termékekkel  
berendezett tevékenységalapú belsőépítészeti  
megoldás egy hosszú távú befektetés, amely az igények 
megváltozásával megfizethető áron módosítható.

ÜZLETI MODELL
Rugalmas finanszírozási és kölcsönzési megoldásokkal 
tudunk segíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön most 
használja a termékeket, majd később visszaküldje vagy 
megvásárolja azokat.

BESZERZÉS
Amikor nyersanyagokat, alkatrészeket és készter-
mékeket vásárolunk, fontos számunkra, hogy azok 
fenntartható forrásokból származzanak, és tisztességes 
szociális körülmények között készüljenek. Ezért magas 
elvárásokat támasztunk mind a beszállítóinkkal,  
mind pedig a kiszállított termékekkel szemben.

GYÁRTÁS
Amikor termékeket gyártunk, fontos, hogy elkerüljük a 
környezetre veszélyes és káros anyagokat. Mindezt nem 
csupán a hat gyártóegységünk jó munkakörnyezetének 
biztosítása érdekében, hanem ügyfeleink munkakörnye-
zetének javítása érdekében is tesszük. A termékeinkben 
található veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése 
szintén elősegíti az anyagok újrahasznosítását. Folya-
matosan dolgozunk az erőforrások felhasználásának 
javításán, az anyagok fogyasztásának optimalizálásán,  
a hulladék csökkentésén és a hulladékok felhasználásán.  

FORGALMA Z ÁS
Saját logisztikai rendszerrel rendelkezünk, amely  
a Kinnarps, Drabert és MartinStoll márkáink termékeit 
szállítja. A rendszer optimalizálja a szállítmányok  
kiszállítását a gyárba és vissza, ami azt jelenti,  
hogy teherautóink soha nem üzemelnek üresen.  
A termékek becsomagolásakor takarókat és  
kartonlapokat használunk, amelyeket többször  
is felhasználunk. Ez azt jelenti, hogy kevesebb  
csomagolóanyagot használunk, és képesek vagyunk 
jelentősen növelni teherautóink rakodási kapacitását. 

MEGVALÓSÍTÁS
A bútort a kiszállításkor összeszereljük,  
és távozásunkkor már használható is.  
Emellett bemutatjuk a bútor funkcióit és az új mun-
kakörnyezet használatának módját annak érdekében, 
hogy mindenki tökéletesen megértse és maximálisan 
kihasználhassa az új belsőépítészeti megoldást. 

UTÁNKÖVETÉS
Az utánkövetés fontos annak biztosítása  
érdekében, hogy a belsőépítészeti megoldás  
a személyzet és a vállalkozás szempontjából  
egyaránt megfelelően működjön. Az igények  
megváltozása esetén módosításokra lehet szükség. 
Termékeinket hosszú élettartamra terveztük,  
illetve hogy azok korszerűsíthetők vagy felújíthatók 
legyenek. Ez hosszú távú, fenntartható befektetés 
mind ügyfeleink, mind a bolygónk számára. 

  

 

 

  Feltérképezés   

és szerepvállalás

Eredmények  

és ajánlások

Jövőkép  
 és célok

A kapott 
eredmények 
alkalmazása

Tervezési 
koncepció

Elrendezés

Üzleti modell

Beszerzések

Termelés

Disztribúció

Kiszállítás

Átadás és 
ellenőrzés

Irodai  
játékszabályok

Fejlődés

Beállítás

Eredmények 
elemzése

UTÁNKÖVETÉSMEGVALÓSÍTÁS
BELSŐÉPÍTÉSZETI 

MEGOLDÁSELEMZÉS
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A VÁLTOZTATÁS IDŐT  
ÉS MEGFONTOLÁST IGÉNYEL

Az évek során számos ügyfélnek segítettünk 
megtervezni a fizikai környezetük értékteremtő 
átalakítását. Mindezt a tevékenységalapú  
és fenntartható környezetek megteremtését 
támogató Next Office®, Next Education®  
és Next Care® elemzéseinkkel érjük el. 

Munkatérelemzéseink erőssége, hogy a konkrét 
szervezet vízióira és céljaira épít, és leegyszerűsíti  
a munkavállalók és az egyéb érdekeltek bevonását 
és szerepvállalását. Megtanultuk, hogy miért is 
fontos minél előbb bevonni mindenkit a folyamatba, 

hogy feltérképezzük a jelenlegi és jövőbeli igényeket,  
valamint megismerjük a kihívásokat és 
lehetőségeket.  
A teljes elemzési folyamat során segítünk 
ügyfeleinknek azonosítani és megérteni igényeiket, 
majd egy riportot állítunk össze, amely a 
belsőépítészeti megoldás alapjául szolgál. 

Meggyőződésünk, hogy a belsőépítészeti 
megoldásokkal és a munkavégzési módokkal 
kapcsolatos tanácsadásnak adatokon, nem pedig 
találgatáson kell alapulnia.

A legnagyobb fenntarthatósági hatást úgy érhetjük el, ha kezdettől fogva a megfelelő 
belsőépítészeti megoldásokat szerezzük be. A helyes válaszok érdekében fontos,  
hogy feltérképezzük és elemezzük az igényeit - azaz hogy egyszerűen előre gondolkodjunk. 
Munkakörnyezeti elemzéseink megmutatják, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az egyes 
vállalkozások számára optimális környezetet alakítsunk ki.

FENNTARTHATÓAN 
FEJLŐDŐ EMBEREK
•  Egészségesebb élet és  

jobb közérzet a mozgást  
és a változatosságot elősegítő 
ergonomikus környezetek által

•  Az érdekelt felek bevonása  
és szerepvállalása teremti  
meg a részvételt

•  Fokozott termelékenység, 
hatékonyság és kreativitás  
olyan környezetekben,  
amelyek támogatják az  
aktuális tevékenységeket 

FENNTARTHATÓ 
KÖRNYEZET

•  A tevékenységnek megfelelő 
típusú és számú környezet

•  A feltérképezett igények  
szerint tervezett környezetek 

•  Befogadó és rugalmas 
belsőépítészeti megoldások, 
amelyek különböző embereknek 
és tevékenységeknek  
is megfelelőek 
 
 

FENNTARTHATÓ GAZDASÁG
•  A négyzetméterek hatékony 

kihasználása és hosszú  
távú beruházás

•  Kevesebb betegszabadság  
jobb ergonómiával és  
alacsonyabb baleseti kockázattal

•  Erősebb munkáltatói márka, 
amely megkönnyíti a dolgozók 
toborzását és megtartását

A MUNKAKÖRNYEZET FELTÉRKÉPEZETT SZÜKSÉGLETEKRE VALÓ ALAPOZÁSA HOSSZÚ TÁVÚ 
BEFEKTETÉST BIZTOSÍT, AMI TÖBB SZINTEN TEREMT ÉRTÉKET ÉS ÉR EL EREDMÉNYEKET:
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ÚJFAJTA MUNKAMÓDSZERÉT TÁMOGATÓ 
BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 

A Puls & Träning edzőterem-lánc néhányszor váltott már irodát, és most újra eljött 
az ideje, hogy újra mozgásba lendüljön. Úgy érezték, hogy az irodájuk zsúfolt, nem 
hatékony és barátságtalan. A vezetőség csapata ezúttal biztosra akart menni, ezért 
választották a Kinnarps Next Office® munkatérelemzési szolgáltatását. A cég ma 
nem csak új enteriőrben, de új, jobb munkamódszerrel működik – az eddigi  
létesítményeiben. 

ADATOK:  
PULS & TRANING

A Puls & Träning 2006-ban alapult. A vállalat 
Svédországban mintegy 90 edzőtermet üzemeltet, 
stockholmi központja pedig mintegy 40 
alkalmazottat foglalkoztat. Néhány évvel ezelőtt az 
iroda kezdte túlzsúfoltnak érezni magát. A vezetőség 
és a munkavállalók is úgy érezték, hogy az iroda 
nem olyan módon ösztönzi a hatékonyságot és a jó 
közérzetet, ahogy azt szerették volna. Karin Sager 
alapító és tulajdonos így emlékszik vissza:  

„Viszonylag új irodánk volt, de továbbra is 
elégedetlennek éreztük magunkat. Úgy tűnt, hogy 
nagyobb irodába kell költöznünk, de a Kinnarps-szal 
folytatott beszélgetés után újra átgondoltuk, hogy 
megfelelő módon használjuk-e a környezetünket,  
és hogy javíthatunk-e azon, amink már megvan.” 

FELTÉRKÉPEZÉS ÉS ELEMZÉS 
A Kinnarps egy előadás, workshop, online felmérés, 
valamint a Puls & Träning elképzeléseinek és 
céljainak áttekintése segítségével elemezte a cég 
igényeit.

Az elemzés arra az eredményre jutott, hogy 
hatékonyságnövelés szükséges, és kellemesebb, 
intelligensebb munkahelyet kell biztosítani hatékony 
digitális megoldások segítségével. A jelentés  
a környezetvédelemre és az egészségre való  
nagyobb odafigyelést, jobb kommunikációt  
és erősebb csapatszellemet is említett. 

„Az is kiderült az elemzésünkből, hogy a Puls & 
Träningnek nem kell nagyobb irodába költöznie. 
A cég tevékenységének megfelelően kialakított 
belsőépítészeti megoldással az irodában 
rendelkezésre álló négyzetméterek is tökéletesen 
elegendők. Ily módon minden egyes négyzetméter 
hatékony felhasználásával gazdaságilag 
fenntartható projektet tudtunk létrehozni” – 
hangsúlyozza Henrik Axell, a Kinnarps Next Office®  
svédországi koncepciómenedzsere. 

A MUNK ÁLTATÓI MÁRK A ERŐSÍTÉSE
A hagyományos egyterű iroda átalakítása egy  
a benne végzett tevékenységnek megfelelő irodává  
sok szempontból izgalmas utazás volt. Mint Karin 
Sager azt kihangsúlyozta, a munkavállalók bevonása 
fontos és szükséges volt ahhoz, hogy a Kinnarps 
értékteremtő változást tudjon elérni. 

„Számos elismerő megjegyzést kaptunk 
partnereinktől és más látogatóktól, akiket 
lenyűgözött, hogy mekkora figyelmet fordítottunk 
a belsőépítészeti megoldásra. Azt is észrevettem, 
hogy megerősödött a munkáltatói márkánk, vonzóbb 
munkahellyé váltunk, ami a meglévő munkaerő 
megtartása mellet az  
új munkaerő toborzását is megkönnyíti”  
– hangsúlyozza Karin Sager. 

 Ezt a benyomást a Kinnarps 
munkatérelemzésének részét képező utánkövetés 
is megerősítette. A felmérés alapján jelentősen 
megnőttek az átlagos pontszámok, amelyekkel  
a munkavállalók a munkahelyüket értékelték. 
Átlagosan több, mint 50%-kal, számos esetben pedig 
100%-kal. Kiemelkedően pozitív válaszok születtek 
például arra a kérdésre, hogy milyen mértékben 
segíti elő a munkakörnyezet az összpontosítást 
igénylő önálló munkát, és emellett a kreatív 
együttműködést is. „Ebből is jól látható, hogy 
milyen fontos munkatérelemzést végezni egy iroda 
átalakítása előtt. A mélyreható feltérképezésre 
és tudásra épülő személyre szabott megoldások 
létrehozásával értéket teremtünk a vállalat számára, 
és biztosítjuk, hogy a belsőépítészeti tervezés 
hosszú távú, sikeres beruházás legyen."- jegyzi meg 
Henrik Axell.

TERÜLET

ALK ALMAZOTTAK

ELKÉSZÜLT

650 m²

45

2020

18 19



NYERSANYAGOK  
ÉS ERŐFORRÁSOK

ÉGHAJLAT

TISZTA ALAPANYAGOK

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy termékeink minden nyersanyaga 
visszakövethető legyen, és megbízható forrásokból 
származzon. Minden nyers faanyagnak 
FSC® tanúsítvánnyal kell rendelkeznie vagy 
újrahasznosíthatónak kell lennie, és minden anyagot 
erőforrás-hatékonyabban kell használni. A cél az 
ENSZ 9. és 15. Fenntartható Fejlesztési Céljához 
(„Fenntartható ipar, innováció és infrastruktúra”, illetve 
„Ökoszisztémák és biológiai sokféleség”) kapcsolódik.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy olyan munkakörnyezetet hozzunk 
létre, amelyben kevesebb vegyszer van jelen, 
és amely nem tartalmaz az egészségre vagy a 
környezetre ártalmas anyagokat. A cél az ENSZ 
12. Fenntartható Fejlesztési Céljához  
(„Felelős fogyasztás és termelés”) kapcsolódik.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy klímasemlegessé váljunk. 
Folyamatosan dolgozunk valamennyi folyamatunk 
energiahatékonyságának javításán és több megújuló 
energiaforrás felhasználásán is. Ez a cél az ENSZ 7.  
és 13. Fenntartható Fejlesztési Céljához 
(„Megfizethető és tiszta energia“ és „Éghajlati 
cselekvés") kapcsolódik.

96% 
TANÚSÍTOTT FAANYAG

-47% 
CO 2-KIBOCSÁTÁS

-57% 
OLDÓSZER-FELHASZNÁLÁS

2120



26 
TERMÉKVONAL ELTÁVOLÍTHATÓ  

KÁRPITTAL A CSOPORT  
TERMÉKVÁLASZTÉKÁBANÚJRAFELHASZNÁLÁS

ERGONÓMIA

AZ ERGONÓMIÁRA VONATKOZÓ  
HOLISZTIKUS SZEMLÉLETMÓD  

MIND A FIZIKAI, MIND A MENTÁLIS 
KÖRNYEZETRE VONATKOZIK

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy olyan munkakörnyezeteket  
hozzunk létre, amelyek mindenki egészségét  
és jó közérzetét szolgálják. 

A holisztikus ergonómia központi szerepet játszik 
belsőépítészeti megoldásainkban, termékeink pedig 
befogadóak, és az emberi igényeknek megfelelően 
vannak kialakítva. A cél az ENSZ 3. Fenntartható 
Fejlesztési Céljához („Egészség és jólét”) 
kapcsolódik.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy a teljes értékláncunkban igazoltan  
jó munkakörülményeket biztosítsunk, hozzájárulva 
ezzel a társadalmi fejlődéshez azokon a területeken, 
ahol mi és partnereink tevékenykedünk. A cél az  
ENSZ 8. és 10. Fenntartható Fejlesztési Céljához 
(„Tisztességes munka és gazdasági növekedés”, 
illetve „Az egyenlőtlenségek csökkentése”)  
kapcsolódik.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL 2030-RA
Célunk, hogy termékeinket hosszú élettartamra 
tervezzük, és belsőépítészeti megoldásaink  
olyan körforgásos áramlás részét képezzék,  
amely meghosszabbítja a termékek és anyagok  
élettartamát. Több újrahasznosított anyagot 
kívánunk használni termékeinkben, és keressük  
a műveleteink során termelt hulladékanyagok  
felhasználásának innovatív módjait.  
A cél az ENSZ 12. Fenntartható Fejlesztési Céljához 
(„Felelős fogyasztás és termelés”) kapcsolódik.

99,9% 

-A ALACSONY VAGY MAGASABB 
KOCKÁZATÚKÉNT VAN BESOROLVA, 

AMELYET AUDIT KÖVET

A BESZERZÉSI VOLUMEN 

TÁRSADALMI  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN 
SZÜKSÉGE?

Teljes fenntarthatósági jelentésünkben  
hat területre összpontosítva olvashat  
többet fenntarthatósági munkánkról. 
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ENG


