
Tekstilbranchens 
behov for 
standardisering
v. Kurt Nedergaard
Direktør for CSR og kvalitet 
Produktionsansvarlig, møbelstoffer



Gabriel 

• Hovedkontoret i Aalborg. 

• I dag til stede på lokationer over det meste af 

verden.

• Fremstiller både møbelstof, skærmvægsstof, 

formstrik, samt tilbyder komplette 

møbelløsninger, sample-materiale og 

rådgivning om valg af materialer.

• Dokumenteret højkvalitets- og bæredygtige 

produkter er en fast del af Gabriels DNA. 

• Leverandør og partner med de største 

møbelproducenter i verden.

Kvalitet og bæredygtighed siden 1851



Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i 
Gabriels idegrundlag.

Gabriel er en nichevirksomhed der gennem hele værdikæden, 
fra ide til møbelbruger, udvikler, producerer og sælger 
møbelstoffer, komponenter, polstrede flader samt beslægtede 
produkter og services.

Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige 
krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt 
dokumenteret kvalitets og miljøstyring.

Gabriels mission



Gabriel – en global virksomhed



Blue ocean strategi
Fokus

• Omkring 70 globale nøglekunder.

• Udvikle ekseptionelle møbelstoffer og brugen af 
disse møbelstoffer.

Divergens/adskillelse

• Gabriels kerneprocesser dækker værdikæden fra idé 
til slutbruger.  

• Gabriel skaber attraktive løsninger til slutbrugeren 
med færre komponenter.

Overbevisende punkter

• Gabriel gør det let for kunderne at bringe deres 
produkter på markedet hurtigt.

• Dokumentation for, at Gabriels nøglekunder øger 
deres profit gennem samarbejde med os.



Eksklusive tekstiler
Til contract, soft seating og home

Cura HarmonyFelicity Soul Melange

Chili Tonal JustMica

Se Gabriels kollektion: www.gabriel.dk/en/fabrics/fabrics/

http://www.gabriel.dk/en/fabrics/fabrics/


Miljørigtig produktion
Gabriel var den første virksomhed i industrien til at opnå en række certificeringer

1980erne
Farveprocedurer 
uden tungmetaller.

Ingen brug af giftige 
imprægneringskemikalier 
mod tøjmøl.

2006
Første produkt certificeret 
med Oeko-Tex label.

2003
Første produkt certificeret 
med EU Ecolabel.

1991
ISO 9001-certificeret 
kvalitetsledelse.

1996
ISO 14001-certificeret 
miljøledelse.

2019
Gabriel bliver 
CO2-neutral.

2010
Første produkt certificeret 
med Cradle to Cradle label.

2021
61% af Gabriels møbelstoffer 
er certificeret med EU Ecolabel.

97% af Gabriels møbelstoffer er 
certificeret med Oeko-Tex label.

17% af Gabriels møbelstoffer er 
certificeret med Cradle to Cradle label.



Gabriels brug af standarder

Ledelsessystemer

Kvalitet – ISO 9001

Miljø – ISO 14001

Energi – ISO 50001

Tests

Slid – fx EN ISO 12947-2, 
ASTM D4157-07

Pilling – fx EN ISO 12945-2

Farveægthed – fx EN ISO 
105-B02, EN ISO 105x12

Brandsikkerhed – fx BS EN 1021-
1, BS EN 1021-2

Certificeringer

EU Ecolabel

Oeko-Tex Standard 100

Cradle to Cradle

Global Recycling Standard

LCA

ISO 14040

ISO 14044



Cirkulær økonomi

• Idéen bag den cirkulære økonomi er at 
reducere affald, genanvende materialer og 
minimere forbruget af ikke-fornybare 
ressourcer.

• Et vigtigt fokusområde hos Gabriel før, nu 
og fremover

• Gabriel designer holdbare produkter med 
et meget langt liv. 

• Gabriel tager altid højde for produkters 
miljømæssige påvirkninger gennem hele 
livscyklussen. 



Gabriels cirkulære tilgang
• Design og indkøb

• Materialevalg

• Bæredygtige materialer 
– uld og recirkuleret polyester

• Ansvarlig produktion

• Recirkulering



Cirkulær økonomi 
er nødvendigt
Produkter i den cirkulære tankegang:

• Kan løse klimaudfordring

• Meget stort behov for lang holdbarhed på produkter og 
ydelser.

• Det skal være en mulighed for let separation og reparation 
af produkter.

• Behov for at alle ser på reducering af affald, som i stedet 
bliver til ressourcer.

• Behov for systematisk brug af genanvendte og 
genanvendelige ressourcer.

• Cirkulære produkter har et lavere salevere miljøaftryk, da 
genanvendelse og ressourceindvinding fra affaldsmaterialer 
ofte kræver mindre energi end udvinding af jomfruelige 
ressourcer.

• Kan ofte produceres uden at gå på kompromis med kvalitet 
og teknisk performance.

• Er nødvendigt for at passe på vores planet og sikre en 
bæredygtig samfundsudvikling.

• Vil være et fremtidig krav fra samfund, kunder/forbrugere, 
investorer og medarbejdere.

• Skal ses som en forretningsmulighed, der kan give 
konkurrencemæssige fordele, værdi og vækst.



Behovet for standardisering
Standarder kan:

• Definere termer, skabe en fælles referenceramme, og sikre mere effektiv 
kommunikation.

• Skabe markedsadgang og  ligeværdige konkurrencevilkår.

• Skabe grundlag for produktudvikling og innovation.

• Skabe grundlag for dokumenteret indsats og påvirkning.

• Skabe inter-operabilitet og lette både den nationale og internationale handel 
og samarbejdet med kunder og leverandører.

• Sikre troværdighed mellem virksomhed, kunde og forbruger.

• Forbedre konkurrenceevnen ved at holde omkostninger nede og spare tid 
og ressourcer.



En standard for cirkulær økonomi 

Eksempler på succeskriterier og fokuspunkter for en standard for cirkulær 
økonomi:

• Supplerer og anvender allerede eksisterende standarder for miljøledelse 
(fx ISO 14001) og miljømærkninger.

• Klare definition af termer og referencerammer, efter samme systematik 
som anvendes i mange ISO standarder i dag.

• Stor international udbredelse.

• Må ikke undergrave eksisterende systemer som allerede anvendes. 

• Klare kriterier for hvornår produkt klassificeres som 
genbrugt/genbrugeligt, genanvendt/genanvendeligt og muligt for 
separation/reparation.

• Krav om dokumentation herunder certificeringer f.eks. efter ISO 14001.

• Skal definere rammer, men være åben, fleksibel og håndterbar.

• Skal motivere brugere ved at vise den lettest og bedst vej at gå fra en 
lineær til en cirkulær økonomi.



Tak for din opmærksomhed


