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WIJ HEBBEN DE AARDE NIET VAN ONZE OUDERS GEËRFD…

..., MAAR  SLECHTS IN BRUIKLEEN VAN ONZE KINDEREN.  



DIT DOEN WIJ... 
HÅG heeft het vooruitstrevende mening dat alle bedrijven behalve winst maken nog een andere verantwoording 
hebben. Alle bedrijven hebben de verantwoording om voor onze natuur te zorgen en sociaal bewustzijn uit te 
dragen. 

HÅG’s milieu filosofie is gebaseerd op het respect voor de rijkdommen van de aarde en het besef dat deze niet 
onuitputtelijk zijn. Ons doel is een continue procesverbetering die bijdraagt aan het verminderen van het totale 
gebruik van de rijkdommen van de aarde gebaseerd op onze kennis over de kringloop van de natuur. Het resultaat 
is zichtbaar in al onze producten en certificeringen. 

In ons programma voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden ieder jaar concrete ac-
tieplannen beschreven met doelen wat betreft het milieu. Het meest belangrijke is dat HÅG, als deelnemer in de 
samenleving, te allen tijde haar gebruikers de beste zitoplossingen zal bieden met inachtnemning van alle milieu-
factoren.  HÅG wenst niet méér natuurlijke rijkdommen aan de aarde te onttrekken dan de aarde zelf weer kan 
vernieuwen. 

DIT BETEKENT…
 • Increased ecological efficiency Verhoogde ecologische effectiviteit. 
 • Increased ecological efficiency Besparen van natuurlijke rijkdommen: Meer maken voor minder geld. 
 • Increased ecological efficiency Producten met een lange levensduur die gemaakt zijn van milieuvriendelijke  
  materialen die voldoen aan de hoge eisen voor kwaliteit, functionaliteit en vormgeving.
 • Voortdurend zoeken naar meer milieuvriendelijke materialen en productie-vriendelijke processen.  

…dit zijn HÅG’s Milieudesign criteria.



DIT DOEN WIJ…
In het hele bedrijfsproces – van idee, via ontwikkeling en productie, tot de ingebruikname van een nieuwe stoel 
– staat aandacht en respect voor het milieu voorop. Het doel is om het gebruik van materialen en onderdelen in de 
productie te minimaliseren terwijl tegelijkertijd de stoelen geoptimaliseerd worden wat betreft functionaliteit. 

Alle gebruikte materialen en de energie worden nauwkeurig overwogen en getoetst aan strenge milieu-eisen. (Inne 
her skal det stå resirkulert stål �). De meest gebruikte materialen zijn staal, aluminium en kunststof, zonder dat dit 
gebeurt ten koste van de slijtvastheid of vormgeving. Om het aandeel van gerecycled kunststof te verhogen heeft 
HÅG in 2006 de basiskleur voor alle kunststof componenten bewust veranderd van donkergrijs in zwart. Al het 
schuimplastic dat gebruikt wordt bevat geen freon.

DIT BETEKENT…
 • HÅG kiest voor materialen en chemicaliën die geen negatieve consequenties hebben voor de gezondheid of 
  de natuur.  
 • Gebruik van materialen zoals chroom en PVC is verboden in het ontwerp van de stoelen. 
 • Dit zijn bewuste keuzes om een milieuvriendelijke productie te bevorderen, zodat wij gezondheidsbevorder 
  ende producten kunnen leveren die de gebruiker een goed gevoel geven.

Als voorbeeld: In de HÅG H03 320 is 50% van alle materialen gerecycled. Het is mogelijk om 99% van de stoel te re-
cyclen als deze niet meer gebruikt wordt.  (middels de momenteel bestaande recyclemethodes wordt zo’n 70% van alle 
materialen werkelijk opnieuw gebruikt; de rest wordt gebruikt als alternatieve energiebron of gaat naar een industriële 
afvalplaats).

MATERIALEN



DIT DOEN WIJ…
Voor HÅG zijn gezondheid en milieu onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat is dan ook de reden dat HÅG ieder 
onderdeel van de stoelen nauwkeurig documenteert. Het Greenguard certificaat is het bewijs van de garantie dat 
de producten geen milieuschadelijke gassen afgeven.

In het voorjaar van 2006 werd HÅG als eerste Europese bureaustoelenproducent gecertificeerd door het  Green-
guard Environmental Institute. Na nauwkeurig uitgevoerde testen in de wereldbefaamde laboratoria van het Green-
guard instituut werden alle producten van HÅG goedgekeurd. Het certificeringsprogramma verzekert een goed, 
gezondheidsbevorderend kantoorklimaat.

DIT BETEKENT…
 • Het Greenguard Environmental Institute (Georgia, USA) is een niet-commerciële organisatie die producten  
  test. Dit doen zij in samenwerking met Air Quality Science waarna zij meubels en materialen goedkeuren voor 
  gebruik bij het inrichten van kantoren. 
 • De testen die het Greenguard instituut uitvoert garanderen dat de stoelen geen schadelijke gassen afgeven. 
 • HÅG draagt hiermede bij aan een goed klimaat binnenshuis op de werkplek. 

EMISSIES



DIT DOEN WIJ…
HÅG draagt bij aan de reductie van het globale broeikaseffect doordat 100% van de electriciteit die in de fabriek 
gebruikt wordt, is gegenereerd door waterkracht (ook wel genoemd: witte steenkool).

In 2005 nam HÅG het initiatief om de hele keten CO2 - vrij te maken door vrijwillig groene el-certificaten te on-
dertekenen en de leveranciers aan te moedigen soortgelijke certificaten te ondertekenen.   

Dit betekent…
 • Hernieuwbare energie veroorzaakt geen uitstoot van CO2 en draagt bij aan de reductie van het broeikas- 
  effect.  

ENERGIE



EMAS
EMAS is de afkorting voor Eco Management and Audit Scheme. EMAS is een vrijwillige regeling voor milieu registra-
tie voor bedrijven in de EU. Een EMAS-certificaat toont aan dat een onderneming zich aan alle voorschriften houdt, 
maar bovendien beduidend verder gaat in haar milieubeleid, door veel hogere eisen aan zichzelf te stellen dan puur 
wettelijk vereist. Via deelname aan deze regeling verplicht HÅG zich tot regelmatige milieurapportage. HÅG werd in 
1995 als eerste bureaustoel-producent EMAS-geregistreerd.

ISO 14001
HÅG werd als eerste bedrijf in onze industrietak in 1995 gecertificeerd conform ISO 14001.
ISO 14001 is een milieubeheerssysteem dat garandeert dat een onderneming bij al haar activiteiten optimale aan-
dacht heeft voor het beschermen van het milieu.

ISO 14025-EPD (Environmental Product Declaration)
In 2003 begon HÅG het milieu-effect van alle zitoplossingen te onderzoeken en te documenteren. In december 
2004 kreeg HÅG, als eerste producent van kantoormeubilair ter wereld, de milieudeclaratie ISO 14025 EPD voor 
alle producten. 

Groene el-certificaten
In 2005 nam HÅG het initiatief om hun hele productieketen CO2 – vrij te maken door vrijwillig groene certificaten 
te ondertekenen en de gehele electriciteitsvoorziening van in beginsel onuitputtelijke bronnen te betrekken.

Greenguard certificering
HÅG verkreeg de Greenguard certificering in het voorjaar van 2006. Het Greenguard certificaat garandeert dat 
onze producten geen schadelijke gassen afgeven. De gebruiker van een HÅG stoel wordt niet blootgesteld aan 
elementen die de gezondheid of het binnenklimaat kunnen schaden. 

3 verschillende standaardisaties met milieukenmerken
Er zijn op dit moment 3 verschillende soorten standaardisaties en declaraties met milieumerken die zijn opgezet 
door de internationale standaardiseringsorganisatie ISO: 

 Miljømerk Type I (ISO 14024) 
 Is berekend voor conumentenproducten die bijv. Met de EU-bloem of de zwaan gemerkt worden. Het kenmerk 
 is gebaseerd op algemene milieu eigenschappen en zegt weinig over wat ieder product inhoudt en welke belast 
 ing voor het mileu dit product kan veroorzaken.    

 Eigen declaratie Type II (ISO 14021) 
 Is gebaseerd op de gegevens voor de milieueigenschappen van de leverancier zelf. Er zijn geen eisen voor  
 eventuele onafhankelijke controle van de gegevens. 

 Milieu-declaratie Type III (ISO 14025/EPD)
 Is geschikt voor gebruik door de leverancier en in ”business-to-business” zakenrelaties. De declaratie houdt in  
 de volgende gegevens in: de materialen van het product en welke milieubelasting de productie van een HÅG  
 stoel heeft veroorzaakt. De verklaring wordt op kwaliteit gecontroleerd door een onafhankelijk controle-orgaan  
 overeenkomstig gedefinieerde richtlijnen. 

DIT DOEN WIJ…
HÅG kiest voor de Millieu-declaratie Type III als milieukenmerk…
 • …om een objectieve, vergelijkbare geloofwaardige methode te gebruiken. 
 • …om u open en kwalitatieve milieu-iformatie te bieden. 
 • …om onze belasting op het milieu in onze eigen productontwikkeling te kunnen documenteren en  
   evalueren. 
 • …om de klant een belangrijk stuk gereedschap te kunnen bieden zodat het gemakkelijker wordt om het  
   milieuprofiel van soortgelijke producten te kunnen vergelijken. 

CERTIFICATEN



Milieuvriendelijk productieproces 
HÅG’s verantwoordelijkheid voor het milieu betreft niet alleen de grondstoffen, maar ook het hele productieproces 
tot aan het eindproduct. In 2006 produceerde HÅG in Røros in Noorwegen bijna 300. 000 kantoorstoelen. Dagelijks 
wordt de uitdaging aangegaan om op progressieve wijze de ambitieuze milieudoelstellingen te overtreffen. 

Dit betekent
- Reductie van gebruikte energie per geproduceerde eenheid. (2006: reductie met 18 %) 
- Reductie van gebruikt water per geproduceerde eenheid. (2006: reductie met 3%)
- Reductie van el-energie per geproduceerde eenheid. (2006: reductie met 5%)
- Reductie van het aantal chemicaliën gebruikt in de productie (2006: reductie van ca. 150 tot ca. 50)
-  Voorbereiding van een rapport over duurzaam ondernemen door het invoeren van een  CO2 boekhouding.

”Van wieg tot wieg”
De stoelen moeten opnieuw gebruikt kunnen worden als ze hun leven uitgediend hebben. De gedachte die hier-
achter ligt is niet ”van de wieg tot het graf ”, maar ”van wieg tot wieg”. Alle bureaustoelen kunnen volledig worden 
gedemonteerd, en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Op deze manier zijn onze producten een onderdeel 
in een vrijwel oneindige kringloop. Zowel staal, aluminium als kunststof is gerecycled en kan op haar beurt opnieuw 
gerecycled worden. 

Retoursysteem 
HÅG’s doel is dat geen enkele HÅG stoel op de schroothoop eindigt. Sinds 1995 heeft HÅG een retoursysteem 
voor afgedankte stoelen, ongeacht van welk merk. Wij hebben retoursystemen voor niet meer te gebruiken stoelen 
in Scandinavië, Duitsland en de Benelux. In overleg met de eigenaar van de oude stoel wordt bepaald welke rol HÅG 
kan vervullen met het oog op hergebruik of demontage.

HÅG LEVERT TOEGEVOEGDE WAARDE – 

MEER DAN ALLEEN MAAR EEN STOEL. 


