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GODT DESIGN, DER HOLDER

VELKOMMEN TIL MAGNUS OLESEN 

GODT DESIGN, DER HOLDER

“Ikke hvilket som helst design vil blive sat i 
produktion hos Magnus Olesen. Designet betragtes 
som godt, når både det visuelle udtryk og en 
gennemtænkt funktion opfylder de miljømæssige 
retningslinjer, vi arbejder med.”

Nils Knudsen, ejer Magnus Olesen A/S



PRODUKTION I DANMARK

Vi tror på det danske håndværk og har produceret i 
Danmark helt siden 1937. Træ, andre råvarer eller 
halvfabrikata omdannes til stole og borde lokalt i 
Danmark.
Vi tilsikrer altid, at vores leverandører overholder 
vores indkøbsstandarder med hensyn til produktion, 
miljø og medarbejderforhold.
Alle vores produkter testes i overensstemmelse med 
de strengeste miljø- og kvalitetsstandarder. 

Med vores fabrik i Danmark arbejder vi målrettet for 
en produktion, der lever op til de skrappeste miljøkrav, 
herunder i særdeleshed FN’s Verdensmål nr. 12, som 
omhandler ansvarlig forbrug og produktion.

MAGNUS OLESEN FOKUSERER PÅ

3: Materialer – Trivalent Krom, 
Træmateriale

8: Grønt regnskab, Den Tredobbelte 
Bundlinje, Produktion i DK

12: Produktion i DK, Cirkulær Økonomi, 
Cradle 2 Cradle, FSC, Design for 
Disassembly, Godt Design, som holder



ANSVARLIG FORBRUG AF MATERIALER 

Magnus Olesens produktion er baseret på
bæredygtige materialer.
Siden 2016 har Magnus Olesen A/S været FSC®

-certificeret (FSC®C131817).
Forest Stewardship Council® (FSC) er en international 
non-profit mærkningsordning for bæredygtigt træ. 
I en FSC skov bruges der ikke mere træ, end skoven 
kan reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at 
dyre- og planteliv er beskyttet.

Vores miljøvalg gælder ikke kun vores træ men 
også andre materialer i vores produktion. Vi arbejder 
f. eks. med Trivalent krom som er miljøcertificeret.

CRADLE TO CRADLE

Vore seneste bestræbelser med hensyn til 
bæredygtighed er at få Butterfly-serien 
“Cradle to Cradle” certificeret.
Cradle to Cradle Certified ™ Produktstandard er en 
af de højeste standarder inden for bæredygtighed 
og sunde materialer. Det er en globalt anerkendt 
tredjeparts produktcertificering, der viser engagement 
i forhold til sunde og bæredygtige produkter.
Vi arbejder tæt sammen med Vugge til Vugge ApS i 
Danmark for at sikre, at vi overholder standarderne 
og er certificeret inden udgang af 2019.



CIRKULÆR ØKONOMI / DESIGN FOR DISASSEMBLY

Vi arbejder med cirkulær økonomi og hovedparten 
af vores produkter er designet med henblik på 
adskillelse, så sliddele kan returneres. Vi samarbejder 
med vores kunder omkring take-back aftaler således 
sliddele kan renoveres og møblerne returneres til 
kunden i opgraderet stand.

F. eks. blev siddemøbler fra Københavns Lufthavn, 
oprindeligt installeret af Magnus Olesen i 1995, 
renoveret på vores fabrik og genindsat i lufthavnen 
efterfølgende – hvilket forlængede møblernes 
levetid væsentligt. 
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