
NÄRA VÅRA HJÄRTAN.

Det här är den utsikt som möter oss varje dag. Här har vi våra rötter sedan 1936 och det har satt

sina spår i vårt sätt att tänka. Med naturen tätt intill blir det självklart för oss att tänka långsiktigt!

Horred ligger i Viskans dalgång mellan Varberg och Borås. Denna dalgång är relativt karg med

liten odlingsbar mark. Det har drivit fram ett behov att vara väldigt effektiv med de råvaror man har,

vi får absolut inte slösa med resurserna, det är det värsta vi kan göra.

Denna närhet till våra grannar, vår dal och våra möjligheter har präglat allt vi gör sedan Sven

startade göra helt kundanpassade möbler 1936. Svens grundtanke om att tillverka möbler somstartade göra helt kundanpassade möbler 1936. Svens grundtanke om att tillverka möbler som

håller i flera generationer lever väldigt starkt kvar i Horred.

Den största delen av våra möbler består av trä. Ett fantastiskt, förnyelsebart material.  Vi har

sedan begynnelsen, i 80 år, jobbat med detta material. Det ger oss unik expertis i hur trä ska

användas på bästa sätt.

Merparten av våra möbler har tio års garanti, men de håller ju så mycket längre. Vill du förändra 

utan att köpa nytt, kan du alltid byta en bordsskiva eller lacka om dörrarna på en förvaringsmöbel

hos oss. Vi tillverkar på beställning, med minimalt spill och mycket liten miljöpåverkan.

Av samma skäl använder vi oss bara av Grön El från vattenkraftverk, tillverkad inom en 10 kilometers

radie från Horred. Det träspill vi får återanvänds som energi i vår fjärrvärmeanläggning som värmer

skola, ålderdomshem, vårdcentral, lägenheter och villor i vår by Horred.

Som företag är vi ISO 9001:2008 certifierade och de flesta av våra produkter är märkta med Svanen

och Möbelfakta, tre mycket viktiga fundament för oss.

Nu tar vi nästa steg mot en cirkulär ekonomi. Vi kommer att starta en webbshop för återbruk av

våra möbler. Vi vill fortsätta vara stolta över de möbler vi tillverkar. Precis som vi alltid varit.

Per-Ola

På webben kan du läsa om våra aktiva miljöval, 

märkningar och certifieringar.


