
Återbrukade möbler 
– en vinst för miljön och 
bra för ekonomin
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Erbjudande
 
Vi gör en kostnadsfri inventering av era Gärsnäsmöbler för att bedöma deras  
status och behov av underhåll och service.
 
Därefter ger vi ett kostnadsförslag på återtagande för renovering av möbler,  
som kan innefatta såväl ytbehandling, omklädsel mm. I kostnadsförslaget ingår 
transport till Gärsnäs för renovering samt återtransport, inklusive leveranstid,  
utplacering mm.
 

Garanti
Vi förnyar garanti. Vi lämnar 5 års garanti på de utbytta renoverade delarna,  
räknat från återleveransdatum. Renovering sker med originaldelar med säkerställd 
originaldesign.

Fördelar
 
Återbruk istället för anskaffning av nya möbler innebär oftast en 
kostnadsbesparing på ca 30-50% av inköpspris på nya möbler.
 
Återbruk av möbler är bra för miljön, vi cirkulerar och återanvänder 
material, vilket reducerar energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
 
Vi tar ett socialt ansvar och vi återbrukar möbler som tillverkas  
lokalt i Sverige.

Referenser
 
Vi har genomfört en rad genomgripande renoveringar  
och upprustning av möbler under senare år för olika 
typer av verksamheter.
 
Göteborsgoperan     
Handelsbanken Stockholm
Riksdagen

Vi på Gärsnäs vill gärna bidra och ta ansvar för möbler som brukas inom 
olika verksamheter såväl i Sverige som internationellt. Vi har också på 
senare år sett ett ökat intresse från våra kunder att gärna renovera och 
förlänga livslängden. Det lönar sig, våra möbler har hög funktion, god 
material kvalitet och är formgivna av välrenommerade designers.
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Göteborgsoperan
Vi renoverade 1360 sittplatser under våren/sommaren 
2021, stolar som levererades för montering i gradäng  
i teatersalongen, parkett och balkong.  
Ursprungsleveransen skedde 1993.
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Handelsbanken
En större mängd SAR-stolar, ritade av Åke Axelsson 1982, fick 
under ledning av arkitektbyrån Mod:group en total uppgrade-
ring med nya sitsar och målade i blått.  
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Riksdagen
Riksdagens stolar ritades av Åke Axelsson i tidigt 1980-tal 
med tanken att de skulle vara enkla att plocka isär och förnya. 
Stolarna har återvänt till Gärsnäs för att fixas till, få ny klädsel 
eller målas om. Underhållsplanen på Riksdagsstolarna sträcker 
sig in på 2040-talet. 
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Vänligen kontakta oss 
för vidare konsultation
 
Försäljningchef Norden Claes Eriksson claes.eriksson@garsnas.se +46 703 160 670

Regionansv Södra/Västra Magnus Linder magnus.linder@garsnas.se +46 760 260 549

Stockholm Björn Andersson bjorn.andersson@garsnas.se +46 705 781 431

Stockholm/Norrland Madeleine Rosendahl madeleine.rosendahl@garsnas.se +46 722 145 178

Cirkulär vision
Senast år 2030 ska Gärsnäs vara miljö-/klimatneutrala och helt cirkulära. 
För att nå dit har vi formulerat följande målsättningar/ambitioner:

100% cirkulär design 
– för lång livslängd och utan avfall

Vi fortsätter att fokusera på att främja ett långt produktliv. Dels genom att från grunden 
designa möbler förberedda för att flera gånger renoveras och återställas till originalskick 
eller uppgraderas. Vi säkerställer att produkterna kan anpassas till nya affärsmodeller och 
erbjudanden i framtiden. Alla ingående material i våra produkter ska gå att separera och  
ska kunna användas till nya produkter eller återgå till naturen. I korthet:
• Längsta möjliga livslängd – tekniskt och estetiskt
• Samtliga insatsmaterial kan antingen återanvändas i nya produkter eller  
 återgå till naturen (tekniskt och biologiskt återvinningsbara)
• Olämpliga kemikalier fasas ut

100% ansvarsfullt erbjudande

Istället för att bara tillverka en möbel och sälja den så har vi ambitionen att för alla  
kunder erbjuda underhåll genom produktens alla livscykler. Vårt mål är att alla som väljer 
våra möbler har en proaktiv plan för skötsel av möblerna långt in i framtiden och om/när  
möblerna inte behövs längre så ska de enkelt gå att sälja tillbaka möblerna till oss eller  
till någon av våra partners eller annan aktör på marknaden. Allt i syfte att undvika att  
möblerna slängs och maximera livslängden. Vi vet inte exakt hur våra produkter kommer  
att införskaffas i framtiden men vår ambition är att vara med och leda utvecklingen av 
cirkulära möbelerbjudanden. Dels genom den egna organisationen men också 
tillsammans med partners.

100% förnybar energi

Hela vår produktionsprocess samt övriga delar av verksamheten såsom transporter  
ska drivas av förnybar energi. Vi planerar för produktion av elförsörjning lokalt i form  
av sol, vind eller annan förnyelsebar energikälla.
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