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Roomy Wall er udviklet på baggrund af en miljøvenlig omtanke og bæredygtig økonomi, blandt andet med 
hensyn til følgende:

• Lang levetid
• Stor brugsværdi
• Multifunktionelt og tidløst design
• Adskilbarhed og udskiftelige dele 
• Materialesortering

Alle Rommy Wall moduler kan genbruges i andre opstillinger, samtidig med, at man nemt og enkelt kan æn-
dre udtryk, farve og grafik på vægsystemet ved at vende eller skifte frontpanelerne. På denne måde, skal du 
ikke ud og investere i et helt nyt rumdelersystem, men blot justere modulerne eller udskifte frontpanelerne, 
hvis behov, ønsker og trends ændres over tid.

I Roomy prøver vi at efterleve det nyeste tiltag inden for den cikulære økonomiske tankegang (se figur s. 02).
Bl.a. er alle Roomy Walls delkomponenter adskillelige. Dvs. at ved slitage eller skader kan alle delkompo-
nenter bestilles som reservedele, så produktet ikke skal kasseres, hvis noget går i stykker.

Vi tænker på miljøet...
Roomy Wall er udviklet på baggrund 
af en miljøvenlig omtanke og bære-
dygtig økonomi.

Det er vigtigt for os i Roomy, at 
produktet får så lang levetid og stor 
brugsværdi som muligt, og derfor 
har vi ikke blot skapt et slidstærkt 
kvalitets møbel, men også et stykke 
inventar, som nemt kan justeres, hvis 
behov og ønsker ændres over tid. 

Læs mere om cirkulær økonomi og 
vores tanker omkring miljøet på www.
roomy.dk.

Vægsystemets paneler er fremstillet af genanvendeligt plastmateriale fra 
bl.a. gamle drikkeflasker. Det alternative materiale er meget holdbart og 
både lydabsorberende, brandhæmmende og Økotex-certificeret.
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Figuren viser hvordan Roomy Wall 
forholder sig til cirkulær økonomi.
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• Vejledning i brug af produktet
• Nem rengøring
• Holdbarhed
• Multifunktionalitet
• Design - modulopbygning
• Design - materialevalg
• Universelt design

• Adskilbarhed
• Standartkomponenter
• Mærkning (model/komponent)
• Opgradering

• Returnering
• Salg af 2.hand produkt
• Sporbarhed
• Donation

• Udskifte dele
• Istandsættelse > salg
• Lokalt / Transport
• Reparation
• 2.hand reservedele
• Produktion baseret på returmaterialer

• Materialesortering
• Rene materialetyper
• Holde plasttyper adskilt
• Dokumentation for materialegenanvendelse
• Materialepas til et produkt


