


Kerne formål

Kvadrat stræber kontinuerligt for at skubbe de æstetiske, kunstneriske og 

teknologiske grænser for tekstil design.

Vi skaber produkter af høj kvalitet, der hjælper arkitekter med at forme det 

arkitektoniske rum, designere og møbelproducenter til at skabe møbler, og 

forbrugere til at bringe taktilitet og farve ind I deres private rum.

Dette er vores måde at bidrage til skabelsen af smukke interiører som øger 

livskvaliteten af menneskers liv. 



Vores historie

Kvadrat blev grundlagt I Danmark i 1968

Kvadrat A/S, hovedkvarter, er beliggende i Ebeltoft

Virksomheden er ejet og ledet af Rasmussen og Byriel 

familierne

Den anden generation fra begge familier tog over  i juli 2000



Successfully involved in approx. 3,000
building projects per year 

Involveret i ca. 3,000 byggeprojekter årligt

58 inkorporerede virksomheder

Ca. 1000 medarbejdere

45 showrooms

Representeret i 28 lande

Nøgle fakta



Materialer



Produktion



Bæredygtighed



Regenerate Together through Transparency

Vores strategi for at blive ledende på markedet



Vores bæredygtighedsstrategi inkluderer seks strategiske fokusområder

REGENERATE TOGETHER TRANSPARENCY

Dekarbonisering

Reduktion af kulstofemissioner 
gennem effektiv

energiomstilling og
cirkulær innovation

Succesfulde Partnerskaber

Tilskyndelse til branchetilpasning 
gennem

inkluderende og fair
partnerengagement

Effekt Dokumentation

Forpligte sig til at følge
bedste internationale

praksis, standarder
og dokumentation

Bevidst Design

Udvikling af produkter og processer i 
overensstemmelse

med Kvadrats
Designprincipper

Lige muligheder

Fremskyndelse af kvinders lederskab 
og

lige forældreorlov
rettigheder for alle

Fortaler for Bæredygtighed

Fremme 
bæredygtighedskompetencer og 

styring inden for og udenfor
Kvadrat



Bæredygtighed

Vi mener, at vi som virksomhed er nødt til at sikre vores licens til at operere i fremtiden ved at innovere 

vores processer og produkter på en måde, der respekterer værdien af ressourcer

Exceptionel levetid 

Omfattende udvalg af naturlige, genbrugte og menneskeskabte materialer med lavt aftryk

I overensstemmelse med Greenguard Gold, EU Eco label og REACH

Miljø certificeret ISO 14001 siden 1997, vi vurderer miljøpåvirkningen af alle vores produkter

I 2020 igangsatte Kvadrat et nyt spændende projekt. Vi indsamler data og måler vores CO2-fodaftryk, så vi 

kan sætte mål og lave en plan for reduktion og CO2-neutralitet



Kvalitet



Hallingdal 65

Nanna Ditzel





PEF biopolymer



Overvejelser ved brug af bio-baserede materialer

Råvare

Biprodukt eller affaldsprodukt?

Bæredygtig landbrug – Certificeret (eks. SAI)

Kulstof optag – frigives ved forbrænding

Energiforbrug under 

produktion

Typisk vil forbruget være større indtil processerne er skaleret

Sort eller grøn energi

Livscyklus
Muligheder for genbrug – mekanisk/kemisk

Nedbrydelighed



Sustainability & longevity

*Source: FAO Food Outlook, Biannual report on global food markets, 2020



Hemp4Tex

En tilgang til hele værdikæden 



Hemp4Tex

Bæredygtige hamptekstiler – En tilgang til hele værdikæden – 2020-2024

https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-hemp4tex-
dansk-hamp-skal-udvikles-til-baeredygtige-
tekstiler/42459

Indhold med support fra Bodil Pallesen

https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-hemp4tex-dansk-hamp-skal-udvikles-til-baeredygtige-tekstiler/42459


Hemp4Tex mål

1. Erstatte bomuld og syntetiske fibre 

2. Tekstiler af tynde garner med høj styrke

3. Reduceret kulstof udledning

4. Reduceret brug af vand og pesticider

5. Transparent produktion

6. Skabe nye forretningsmodeller i hamp markedet 

– National funding – Grand Solution – under Innovation Foundation Denmark. 

– Konsortium DTI, VIA-University College, Aarhus University and Advance Group, Bio2Products, 

Moellerup Estate, Kvadrat, Rachel Kollerup. Project Manager: Bodil E. Pallesen, DTI 

Indhold med support fra Bodil Pallesen



Udfordringer ved hamp fibrer

At opnå høj fiberkvalitet, lang, ren, glat og fleksibel nok til at kunne spinde tynde garner.

Hvordan overkommer vi dette?

Vi må genopfinde hamp-tekstilindustrien og nærme os hele værdikæden, på en bæredygtig 

og gennemsigtig måde.

Indhold med support fra Bodil Pallesen



Hemp4Tex: Reinventing the value chain – hemp for textiles

Ny høstmetode til at sikre forarbejdning af parallelt orienterede stængler

En ny skalerbar rødningsmetode, som kan give samme kvalitet hvert år, uafhængig af 

vejrforhold.

En ny skalerbar skætning-metode der erstatter gammel forældet industri med lav kapacitet 

og store miljøproblemer med støv osv.

Hegling af fibrene skal være effektiv og skabe en kvalitet, der er egnet til spinding af tynde 

garner.

Optimering gennem hele værdikæden - forarbejdning af tekstilet med bæredygtige metoder 

til farvning og efterbehandling.

Indhold med support fra Bodil Pallesen



Tak for jeres tid og opmærksomhed


