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SIĘ LEPSI
Grupa Kinnarps AB jest jednym z wiodących europejskich dostawców rozwiązań  
z zakresu aranżacji wnętrz dla biur, szkół i placówek opieki zdrowotnej. 
Jako kompleksowy dostawca, wykorzystując produkty z własnej i uzupełniającej 
oferty oraz pakiet różnych usług, pomagamy klientom w tworzeniu 
zrównoważonych i odpornych na wyzwania przyszłości środowisk pracy. Nasza 
ciekawość i zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami przejawia się 
w konsekwentnej pracy nad zmniejszeniem naszego wpływu na klimat, poprawą 
samopoczucia i tworzeniem ponadczasowych środowisk pracy. W niniejszym 
raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się na sześciu 
kluczowych obszarach, w których możemy współpracować z naszymi klientami 
i dostawcami, aby uzyskać lepszy i trwalszy efekt.
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W Kinnarps tworzymy prawdziwie zrównoważone rozwiązania.  
Od założenia firmy w 1942 roku codziennie nad tym pracujemy. Wymaga  
to skupienia się na realnych korzyściach dla naszych klientów i dla środowiska. 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ STANOWI NASZ 
ZNAK ROZPOZNAWCZY

Wspólnie z naszymi klientami tworzymy trwałe 
rozwiązania, które są atrakcyjne, inspirujące 
i zachęcają do kreatywności i efektywności. 
Chcemy pomagać naszym klientom w doborze 
odpowiedniej aranżacji wnętrza, która będzie 
inwestycją opłacalną w dłuższej perspektywie, 
zapewniającą zrównoważony rozwój organizacji. 
Pandemia COVID-19 postawiła nowe wymagania 
przed środowiskiem i metodami pracy.  
W Kinnarps od dawna wykorzystujemy analizy 
środowiska pracy, aby pomóc naszym klientom 
w identyfikacji potrzeb, co umożliwia nam two-
rzenie indywidualnych rozwiązań w aranżacji wnętrz 
opartych na aktywności. Projektujemy elastyczne 
rozwiązania, które umożliwiają dostosowanie się 
nie tylko do aktualnych, lecz także stale 
zmieniających się potrzeb. Wierzymy, że będzie to 
miało coraz większe znaczenie dla wielu firm, które 
obecnie zastanawiają się nad sposobem pracy 
w przyszłości. 

 
 
 

 

Tworzymy produkty o długim cyklu życia, które mogą 
być używane przez wiele lat. Przynosi to realne 
korzyści zarówno środowisku, jak i naszym klientom. 
Dzięki produktom, które zostały zaprojektowane, 
by ułatwiać odnawianie i modernizację,  prostymi 
środkami możemy wydłużyć ich okres eksploatacji. 
Oferując usługi biznesowe obiegu zamkniętego, 
umożliwiamy naszym klientom dłuższe korzystanie 
z produktów i bardziej efektywne podejście  
do aranżacji wnętrz. Obecnie inwestujemy w dalszy 
rozwój naszych produktów i usług, na przykład 
prowadząc badania pilotażowe koncepcji wynajmu 
mebli. Należy pamiętać, że obieg zamknięty nie 
jest równoznaczny ze zrównoważonym rozwojem. 
Rozwiązania tworzone w oparciu o krótkie cykle 
życia towarów napędzają tylko gwałtowne zużycie 
produktów i materiałów. Dlatego nasze inicjatywy 
koncentrują się na tworzeniu rozwiązań i produktów, 
które służą przez wiele lat, również w zamkniętym 

obiegu materiałów. Kładziemy duży nacisk na to, 
aby nasze produkty były wytwarzane i dostarczane 
w sposób zrównoważony. Nasz etos polega na jak 
najlepszym wykorzystaniu istniejących zasobów, 
a dzięki fabrykom zlokalizowanym w Szwecji, 
kontrolujemy cały łańcuch dostaw. Nasz system 
logistyczny jest wyjątkowy w branży i charakteryzuje 
się wysoką efektywnością. Na przykład, pakując 
nasze produkty w koce zamiast jednorazowych pudeł 
kartonowych, możemy załadować o 50% więcej mebli 
niż wynosi średnia w branży. Tam, gdzie inni 
potrzebują trzech ciężarówek, my używamy dwóch. 
Co więcej, możemy szybko zmontować nasze 
produkty w siedzibie klienta, unikając ponad ćwierć 
tony odpadów na każdą ciężarówkę, dzięki 
opakowaniom, które zabieramy ze sobą i wykorzystu-
jemy ponownie.  

Cieszymy się, że przekroczyliśmy kilka z krótko- 
terminowych celów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, jakie zostały wyznaczone do osiągnięcia 
w 2020 roku. Przekroczyliśmy nasz cel w zakresie 
redukcji emisji CO2 a także znacznie zmniejszyliśmy 
zużycie energii i rozpuszczalników 
w stosunku do naszych założeń. Niewątpliwie 
pandemia, która miała wpływ na rynek, doprowadziła 
do zmniejszenia produkcji oraz poziomu emisji. 
Jednak dzięki naszym wysiłkom i inicjatywom 
możemy stwierdzić, że niezależnie od pandemii 
osiągnęlibyśmy nasze cele, nawet gdyby produkcja 
była zgodna z oczekiwaniami. Naszym wkładem 
w zrównoważony rozwój jest tworzenie trwałych, 
zrównoważonych rozwiązań, z których korzystają nasi 
klienci, przy minimalnym wpływie na środowisko. 
Właśnie dlatego wyznaczyliśmy sobie nowe, ambitne 
cele na 2025 rok. 

ROBERT PETERSSON 
DYREKTOR GENERALNY KINNARPS AB

Przekroczyliśmy nasz 
cel dotyczący redukcji 
emisji CO2.

OCH FÖRBLIR
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-47%

96%

-57%

EMISJA DWUTLENKU WĘGL A

SUROWCE DRZEWNE Z CERT YFIK ATEM POCHODZENIA

UŻ YCIE ROZPUSZCZ ALNIK A:

PRZEJŚCIE NA ODNAWIALNY  
OLEJ NAPĘDOW Y
Koncepcja dostaw Kinnarps pozwoliła zastąpić 
benzynę olejem napędowym o najwyższej 
możliwej zawartości surowców odnawialnych, 
co w porównaniu z tradycyjnym paliwem 
zmniejsza emisję CO2 o 85%. Oznacza to, że 
zmniejszymy emisję o prawie 2 000 ton rocznie, 
czyli około 358 okrążeń globu samochodem.

EKOLOGICZNA SOFA ZAPROJEKTOWANA 
PRZEZ NC NORDIC CARE
Dahlia to rodzina wygodnych sof i foteli, które 
nadają wnętrzu domowy charakter. Posiada 
wszystkie cechy niezbędne do utrzymania 
czystości. Należą do nich m.in. nieprzemakalna 
warstwa, zdejmowana i zmywalna tkanina  
oraz szczelina między siedziskiem a oparciem, 
która zapobiega gromadzeniu się kurzu 
i bakterii. Zrównoważony rozwój znalazł się 
w centrum uwagi już na etapie projektowania 
kolekcji Dahlia, opracowanej z myślą o zam-
kniętym obiegu na wszystkich etapach cyklu 
życia. Meble można łatwo naprawić, odnowić 
i ponownie wykorzystać. Seria ta posiada 
również certyfikat Möbelfakta oraz FSC®.

SZTUK A T WORZENIA NOWEJ, 
EKOLOGICZNEJ SYNTET YCZNEJ 
TAPICERKI ZMY WALNEJ 
W tym roku kolekcja tapicerek Kinnarps Color 
Studio wzbogaciła się o łatwo zmywalną tapi-
cerkę „Joy”. Została opracowana tak, by  bez 
uszkodzeń materiału, spełnić surowe wy-magania 
dotyczące czyszczenia, np. w sektorze opieki 
zdrowotnej. Ta syntetyczna tapicerka jest nie 
tylko łatwa do utrzymania w czystości przy użyciu 
zwykłego roztworu wody i mydła, lecz także jest 
jedną z niewielu dostępnych na rynku, które nie 
wymagają suszenia po dezynfekcji. Joy posiada 
oznakowanie ekologiczne Oeko-Tex® 
i jest całkowicie pozbawiona środków bio-
bójczych i przeciwdrobnoustrojowych.

RECYKLING W NAJLEPSZ YM W YDANIU
Jesienią 2020 roku we współpracy 
z projektantką Charlotte von der Lancken 
wprowadziliśmy na rynek stół Tinnef marki 
Skandiform. Stół wyposażony jest w ramę 
z drewna jesionowego lub dębowego 
oraz top wykonany w 100% z przetworzonych 
plastikowych butelek. Każdy blat ma  
swój własny, unikalny wzór pochodzący  
z plastikowych odpadów, który nadaje  
mu nowy i intrygujący wygląd. 

DŁUŻSZ A Ż Y WOTNOŚĆ DZIĘKI 
NOW YM MODELOM BIZNESOW YM
W ubiegłym roku opracowaliśmy nowy model 
działania w obiegu zamkniętym. Aby pomóc 
naszym klientom w Szwecji w dostosowaniu 
środowiska pracy do ich zmieniających się 
potrzeb, stworzyliśmy ofertę długoterminowego 
wynajmu mebli. Ten model zapewnia klientom 
elastyczne rozwiązanie wówczas, gdy jest 
najbardziej potrzebne. Po zakończeniu okresu 
wynajmu meble mogą zostać ponownie wy-
korzystane, co nie tylko gwarantuje, że zostają 
spełnione zmieniające się wymagania naszych 
klientów, lecz także przyczynia się do znacznie 
dłuższej żywotności naszych produktów.

ROK W SKRÓCIE
Rok 2020 był dla większości z nas wymagający pod wieloma względami.  
Nie tylko, jeśli chodzi o warunki i środowisko pracy. Jednak w tym roku 
nadszedł także czas na intensywną pracę na rzecz bardziej ekologicznej 
przyszłości – na przykład dzięki decyzjom, innowacjom i inwestycjom, które 
wpływają korzystnie na klimat. Wszystko dla trochę lepszej przyszłości planety.

ŚRODOWISKO PR ACY 
Z CERT YFIK ATEM ISO 45001
Firma Kinnarps od dawna angażuje się  
w sprawy środowiska pracy i w 2020 roku 
rozpoczęła działania w celu uzyskania 
certyfikacji dla zakładów produkcyjnych  
w Kinnarp, Jönköping i Skillingaryd zgod-
nie z normą ISO 45001. Robimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby poprawiać nasze 
środowisko pracy, zwiększać atrakcyjność 
jako pracodawcy i stać się jeszcze lepszą 
firmą. 

LEKKI SAMOCHÓD CIĘŻ AROW Y, 
K TÓRY Z APOBIEGA DUŻEJ EMISJI 
Firma Kinnarps zainwestowała w lekkie 
benzynowe ciężarówki , które zastępują 
3,5-tonowe samochody dostawcze z silnikiem 
diesla. Spowoduje to zmniejszenie emisji CO2 
pochodzącej z paliw kopalnych o 50%. 
Benzynowe pojazdy transportowe są szcze-
gólnie korzystne dla środowiska, ponieważ 
emitują znacznie mniej niebezpiecznych 
substancji, co sprawia, że doskonale nadają 
się do transportu w miastach. Inwestycja 
w pojazd benzynowy to po prostu kolejny 
krok w kierunku spełnienia wymagań klientów  
i zapewnienia jeszcze wyższej efektywności 
klimatycznej podczas transportu mebli. 
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DLA 
WSPÓLNEGO 
DOBRA

W Kinnarps postrzegamy zrównoważony rozwój 
holistycznie. Pracujemy w ten sposób od samego 
początku naszej działalności w 1942 roku. Wymaga 
to wykorzystywania zasobów w sposób efektywny 
i przyjazny dla środowiska, promowania dobrego 
samopoczucia i pomocy naszym klientom w osiągnię-
ciu tego samego celu. Oferujemy produkty, które 
można modernizować i wykorzystywać ponownie. 
Co więcej, dostarczamy przemyślane, elastyczne, 
wielofunkcyjne i trwałe rozwiązania do aranżacji 
przestrzeni pracy. Jednak przede wszystkim chodzi 
nam o zrównoważone podejście do organizacji i jej 
pracowników. Od tego wszystko się zaczyna. 

Dla nas jest to po prostu zobowiązanie, wynikające 
z ciekawości, długoterminowego podejścia i stałego 
pragnienia, by działać  w inny sposób, robić rzeczy 
właściwe i przygotować grunt dla trochę lepszego 
jutra.

98



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
WEDŁUG KINNARPS
ZRÓB TO DOBRZE, ZRÓB TO INACZEJ
Dzięki analizom środowiska pracy – Next Office, Next 
Education i Next Care – dbamy o to, aby nasi klienci 
otrzymywali spersonalizowane i przyjazne dla środowi-
ska rozwiązania aranżacji wnętrz , które będą służyły 
przez długie lata. Nie mniej ważne jest włączenie 
pracowników na wczesnym etapie procesu. Analizy te 
pomagają również klientom zoptymalizować wy-
korzystanie ich obiektów, co przekłada się na oszczę-
dność miejsca i energii. Ponadto pomagamy w ocenie 
istniejącego wyposażenia wnętrza – które elementy 
można wyko-rzystać ponownie, odnowić lub zmoder-
nizować. 

DOBRE SAMOPOCZUCIE ZACZYNA  
SIĘ OD KRĘGOSŁUPA
Opracowując nasze produkty, współpracujemy 
ze specjalistami ds. ergonomii, którzy są ekspertami 
w dziedzinie potrzeb fizycznych i psychicznych. 
Umożliwia nam to tworzenie produktów, które poprawiają 
samopoczucie pracowników, minimalizują liczbę zwolnień 
lekarskich i urazów w miejscu pracy, dzięki dopasowaniu się 
do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jednym z przy-
kładów jest fotel biurowy Capella, który ułatwia aktywne 
siedzenie, dzięki unikalnemu siedzisku zapewniającemu 
wyważone mikroruchy w trakcie użytkowania. Kolejnym 
dobrym przykładem jest stołek Rocca o zabawnym 
wzornictwie, który zachęcając do ruchu, poprawia samo-
poczucie i podnosi poziom energii.

PONOWNE UŻYCIE
Projektując nasze produkty, zawsze zaczynamy  
od możliwości ponownego wykorzystania. 
Ponieważ uważamy, że modernizacja i wymiana części 
w celu wydłużenia żywotności mebli powinna być łatwa. 
Robimy wszystko, aby umożliwić naszym klientom 
odnowienie aranżacji wnętrza i stworzenie atrakcyjnego 
środowiska pracy bez większych niedogodności i wpływu 
na środowisko. Posiadamy na przykład w naszej ofercie 
24 produkty ze zdejmowaną tapicerką, co ułatwia zmianę 
wyglądu w ekonomiczny sposób, bez zbędnego tran-
sportu. 

PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ PRZYJĄĆ SILNY CIOS 
Aby zagwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo 
naszych produktów, testujemy je pod kątem zgodności 
z surowymi wymogami jakościowymi we własnym 
akredytowanym Centrum Testów i Weryfikacji. 

Na przykład biurka Kinnarps z elektryczną regulacją 
wysokości są testowane trzy razy bardziej, niż wymaga 
tego norma branżowa (15 000 zamiast 5000 cykli),  
aby zapewnić im długą żywotność. Oznacza to, że nasi 
klienci otrzymują produkty, które są trwalsze, co zmniejsza 
koszty ich inwestycji oraz wpływ na środowisko.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I UCZCIWE 
Wszystkie nasze fabryki znajdują się w Szwecji i dlatego 
spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego oraz warunków pracy. 
Stosując nasz Kodeks postępowania dla dostawców, który 
wymaga przeprowadzenia oceny i monitorowania ryzyka 
na miejscu w celu zapewnienia społecznie do-puszczalnych 
warunków, sprawiamy że odpowiedzialność społeczna 
staje się wymogiem w łańcuchu dostaw.
Podczas produkcji wykorzystujemy odpady na wiele 
przyjaznych dla klimatu sposobów. Na przykład niektóre z 
naszych fabryk są ogrzewane brykietami drzewnymi z 
wiórów z naszej własnej produkcji. Dodatkowo opracowa-
liśmy innowacyjny materiał Re:fill, który składa się 
z pozostałości tkanin z produkcji  w Skillingaryd i prze-
tworzonych butelek PET. 

RÓŻNICA TKWI W OPAKOWANIACH
Do transportu produktów marek Kinnarps i Drabert zamiast 
jednorazowych opakowań używamy koców z włókniny. 
Następnie są one ponownie wykorzystywane w kolejnej 
dostawie. Pozwala to ograniczyć ilość odpadów o około  
270 kg opakowań na każdy transport. 
Dzięki kocom możemy zmieścić o 50% więcej mebli w cię-
żarówkach w porównaniu z innymi firmami w branży. Jest to 
korzystne zarówno dla środowiska, jak i naszych klientów, 
ponieważ oznacza mniej dostaw i szybszy montaż.

KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY
Nasze wymagania w zakresie ochrony środowiska zarówno 
w odniesieniu do naszych produktów, jak i powiązanych 
z nimi materiałów są bardzo wysokie. Skutkuje to wysokim 
poziomem bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów. 
Wszystkie nasze meble są testowane zgodnie z szeregiem 
różnych certyfikatów i systemów oznakowania ekologicznego. 
Nie zawierają niepotrzebnych ani szkodliwych substancji 
chemicznych. Zapewnia to zarówno zdrowe środowisko pracy, 
jak i lepszą jakość powietrza wewnętrznego.

WIELE PRODUKTÓW 
Z OZNACZENIAMI 
EKOLOGICZNYMI

236 
CERTYFIKATÓW MÖBELFAKTA 
 

129 
SERII Z OZNACZENIEM FSC® 
 

13 
ŻYWIOŁ NF 
 

13 
OZNACZEŃ NF OFFICE EXCELLENCE

22 
GEPRÜFTE SICHERHEIT 

10 
QUALITY OFFICE
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KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC 
CARE AB

MATERIA 
GROUP AB

KINNARPS 
HOLDING AB SKANDIFORM AB

Siedziba główna

Oddziały

Ponad 40 krajów

Ponad 200 punktów sprzedaży

STRUK TUR A GRUPY KINNARPS AB

RYNKIMARKI

PR ACOWNICY

OBRÓT

3,5
MLD SEK

1889 osób

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
JEST CZĘŚCIĄ NASZEGO 
DNA

Wszystko zaczęło się prawie 80 lat temu od marzenia pary 
młodych ludzi o małym zakładzie stolarskim. Obecnie jesteśmy 
jednym z wiodących europejskich dostawców rozwiązań 
do aranżacji wnętrz w biurach, szkołach i placówkach opieki 
zdrowotnej. 

Od samego początku, czyli od 1942 roku, pasjo-
nujemy się zrównoważonym rozwojem i kierujemy 
przekonaniem, że wszystko można robić lepiej. 

Oszczędne wykorzystywanie zasobów i tworze-
nie trwałych rozwiązań jest częścią naszego DNA 
i fundamentem naszej działalności. Kieruje nami 
nieustanna ciekawość, dzięki której stale rozwijamy 
zrównoważone rozwiązania do aranżacji wnętrz, 
umożliwiające rozwój zarówno organizacji, jak  
i ludzi. Grupa Kinnarps składa się obecnie z sześciu 
zakładów produkcyjnych znajdujących się w Szwecji 
i posiada portfolio siedmiu marek. Grupa jest firmą 
rodzinną, a wartości, które są zakorzenione w niej  
od samego początku, nadal są ważną częścią  
naszych przekonań.

SPÓŁKI 
SPRZEDAŻOWE
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DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEJ 
ARANŻACJI WNĘTRZ
Jak stworzyć atrakcyjne, dobrze funkcjonujące i efektywne środowisko pracy,  
w którym wszyscy są zdrowi i zadowoleni? Jest wiele czynników, które wpływają 
na to, jak zrównoważone i elastyczne będzie dane rozwiązanie. W Kinnarps  
zawsze dostosowujemy się do konkretnego projektu. Dzięki naszemu  
doświadczeniu stosujemy cztery czytelne etapy, które angażują wszystkie  
zainteresowane strony projektu, w oparciu o wymagania konkretnego klienta. 

ANALIZ A
Pomagamy naszym klientom identyfikować 
ich potrzeby i metody pracy oraz angażujemy wszyst-
kich pracowników w projektowanie środowisk 
opartych na rzeczywistych działaniach, które promują 
zdrowie, wydajność i sukces. Robimy to za pomocą 
naszych analiz środowiska pracy: Next Office®, Next 
Education® i Next Care®.

ROZWIĄZ ANIA AR ANŻ ACJI WNĘTRZ 
Aranżacja wnętrza opartego na aktywności, 
wyposażonego w elastyczne i wielofunkcyjne 
produkty, to długoterminowa inwestycja, którą  
można modyfikować w miarę rozwoju potrzeb.

MODEL BIZNESOW Y
Możemy pomóc w znalezieniu elastycznego 
finansowania lub w wynajmie, co umożliwia  
korzystanie z produktów od razu, a następnie 
ich zwrot lub zakup w późniejszym terminie.

ZAKUPY
Kupując surowce, komponenty i gotowe produkty, 
musimy mieć pewność, że pochodzą one 
ze zrównoważonych źródeł i są wytwarzane 
w uczciwych warunkach społecznych. Dlatego 
wyznaczyliśmy wysokie standardy zarówno 
dla naszych dostawców, jak i dostarczanych produk-
tów.

PRODUKCJA
Podczas produkcji unikamy niebezpiecznych 
dla środowiska i szkodliwych substancji. Robimy to 
nie tylko po to, aby zapewnić dobre środowisko pracy 
w naszych sześciu zakładach produkcyjnych, 
lecz także by poprawiać warunki pracy naszych 
klientów. Ograniczenie substancji niebezpiecznych 
w naszych produktach ułatwia również recykling. 
Nieustannie pracujemy nad lepszym wykorzystaniem 
zasobów, optymalizacją zużycia materiałów, 
zmniejszeniem ilości odpadów i ich ponownym za-
gospodarowaniem.  

DYSTRYBUCJA
Dysponujemy własnym systemem logistycznym,  
który dostarcza klientom produkty marek Kinnarps, 
Drabert i MartinStoll. System optymalizuje dostawy  
do i z fabryki, co oznacza, że nasze ciężarówki  
nigdy nie podróżują puste. Pakując nasze produkty, 
używamy koców i arkuszy tekturowych, które 
po montażu zabieramy do ponownego wykorzystania. 
Oznacza to oszczędność opakowań i możliwość 
znacznego zwiększenia ładowności ciężarówek. 

WDROŻENIE
Montujemy meble podczas dostawy, po zakończeniu 
montażu są gotowe do użytku. Oferujemy również 
instruktaż użycia mebli, a także wykorzystania 
przestrzeni, aby każdy mógł od razu jak najlepiej 
skorzystać z nowych rozwiązań. 

FOLLOW UP
Ważne jest, aby upewnić się, że wnętrze 
funkcjonuje prawidłowo zarówno w ocenie 
pracowników, ak i całej firmy. Konieczne może 
być dokonanie zmian w zależności od potrzeb. 
Nasze produkty są projektowane, by służyły 
przez długi czas i nadawały się do modernizacji 
lub regeneracji. Jest to długoterminowa inwestycja 
zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszej 
planety. 
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ZMIANA WYMAGA CZASU I NAMYSŁU

Na przestrzeni lat pomogliśmy wielu klientom  
w zaprojektowaniu zmian w otoczeniu fizycznym,  
które wniosły dodatkową wartość w ich działalności. 
Realizujemy to poprzez nasze analizy Next Office®,  
Next Education® i Next Care®, które pomagają tworzyć 
zrównoważone przestrzenie pracy oparte na aktywności. 

Zaletą naszej analizy środowiska pracy jest to, że jest 
ona tworzona z wykorzystaniem unikalnej wizji i celów 
danej organizacji, oraz że uwzględnia zaangażowanie 
pracowników i innych zainteresowanych stron. Dobrze 

wiemy, jak ważny jest wkład wszystkich uczestników 
na wczesnym etapie procesu, aby ustalić ich potrzeby, 
zarówno obecne, jak i przyszłe, a jednocześnie 
zidentyfikować wyzwania i szanse. Podczas analizy 
pomagamy naszym klientom rozpoznać i zrozumieć 
ich wymagania, a następnie ująć to w raporcie 
stanowiącym podstawę projektu aranżacji wnętrz. 

Jesteśmy przekonani, że porady dotyczące  
zmian w aranżacji wnętrz i metodach pracy powinny  
być oparte na danych, a nie na domysłach.

Największy wpływ na zrównoważony rozwój uzyskujemy, decydując się na 
odpowiednią aranżację wnętrza od samego początku. Aby wiedzieć, co jest 
właściwe, należy identyfikować i analizować swoje potrzeby – myśląc  
z wyprzedzeniem. Nasze analizy środowiska pracy pozwalają dowiedzieć się,  
co jest potrzebne do stworzenia optymalnego środowiska pracy dla każdej firmy.

ZDROWI I ZMOT Y WOWANI 
PR ACOWNICY
•  Zdrowie i dobre samopoczucie 

dzięki ergonomicznym 
środowiskom pracy, które promują 
ruch i różnorodność przestrzeni

•  Integracja i uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych 
stron zapewnia zaangażowanie

•  Większa produktywność, 
wydajność i kreatywność dzięki 
środowiskom, które wspierają 
faktycznie stosowane metody 
pracy

ZRÓWNOWAŻONE 
ŚRODOWISK A
•  Rodzaj i liczba typów aranżacji 

odpowiednich do wykonywanej 
pracy

•  Przestrzenie zaprojektowane 
zgodnie ze zidentyfikowanymi 
potrzebami 

•  Integrujące i elastyczne 
rozwiązania do aranżacji wnętrz, 
które odpowiadają różnym 
ludziom i różnym rodzajom 
aktywności

ZRÓWNOWAŻONA 
GOSPODARK A
•  Efektywne wykorzystanie 

powierzchni i długoterminowa 
inwestycja

•  Dzięki lepszej ergonomii można 
ograniczyć liczbę zwolnień 
lekarskich i ryzyko wypadków

•  Silna marka, która ułatwia 
zarówno  rekrutację, jak 
i zatrzymanie pracowników

STWORZENIE KONCEPCJI ŚRODOWISK A PR ACY W OPARCIU O ZIDENT YFIKOWANE  
POTRZEBY GWAR ANTUJE, ŻE TA DŁUGOTERMINOWA INWEST YCJA PRZ YNIESIE KORZ YŚCI 
I REZULTAT Y NA WIELU POZIOMACH:
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ARANŻACJA WNĘTRZA, KTÓRA WSPIERA 
NOWY SPOSÓB PRACY
Sieć siłowni Puls & Träning już wcześniej zmieniała swoje biuro, ale stanęła 
przed tą koniecznością ponownie. Przestrzeń biurowa była ciasna, nieprzyjaz-
na i nie sprzyjała efektywności. Tym razem kierownictwo firmy chciało od razu 
uzyskać pożądany efekt, dlatego zwrócono się do firmy Kinnarps z zapytaniem 
o analizę środowiska pracy Next Office®. Firma zyskała nie tylko nową aranżację
wnętrz, lecz także nowy, udoskonalony sposób pracy w dotychczasowym biurze.

FAKTY:  
PULS & TRANING

   Firma Puls & Träning powstała w 2006 roku. 
Obecnie posiada około 90 siłowni w całej Szwecji, 
a w cen-trali, która mieści się w Sztokholmie, 
zatrudnionych jest około 40 pracowników.  Przez 
kilka ostatnich lat biuro wydawało się za ciasne. 
Zarówno kiero-wnictwo, jak i pracownicy  mieli 
poczucie, że biuro nie sprzyja wydajności  i nie byli 
z niego zadowoleni. Założycielka i właścicielka Karin 
Sager wspomina:  
    „Mieliśmy stosunkowo nowe biuro, ale nie byliśmy 
zbyt zadowoleni. Już myśleliśmy, że będziemy 
musieli przenieść się na większą powierzchnię,  
ale po rozmowie z Kinnarps zaczęliśmy się za-
stanawiać, czy właściwie wykorzystujemy dostępną 
przestrzeń, i czy możemy udoskonalić to, co mamy”. 
IDENTYFIKACJA POTRZEB I  ANALIZA 
Firma Kinnarps przeanalizowała potrzeby Puls & 
Träning, a także przeprowadziła wykład, warsztaty, 
ankietę internetową oraz przegląd wizji i celów.

Analiza wykazała, że   potrzebna jest poprawa 
wydajności oraz przyjemniejsze i bardziej 
inteligentne środowisko, wykorzystujące 
odpowiednie rozwiązania cyfrowe. Raport zwracał 
również uwagę na konieczność skupienia się  
na środowisku i zdrowiu, lepszej komunikacji  
oraz wzmocnieniu ducha współpracy. 

„Nasza analiza wykazała również, że Puls & 
Träning wcale nie musi przenosić się do większego 
biura. Przy odpowiedniej aranżacji wnętrz, 
dostosowanej do działalności firmy, powierzchnia 
biura jest całkowicie wystarczająca. Przyniosło  
to dodatkowe korzyści ekonomiczne dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu każdego metra 
kwadratowego” – mówi Henrik Axell, Concept 
Manager Kinnarps Next Office® w Szwecji. 

WZMOCNIENIE MARKI PRACODAWCY
   Pod wieloma względami transformacja z typowego 
open space do biura dostosowanego do aktywności 
była interesującym doświadczeniem. Karin Sager 
podkreśla, że   działania firmy Kinnarps mające  
na celu zaangażowanie pracowników w zmianę były 
ważnymi i niezbędnymi narzędziami w tym procesie. 

„Słyszymy wiele pochlebnych komentarzy  
od naszych partnerów i odwiedzających. Są pod 
wrażeniem, że dołożyliśmy tylu starań podczas 
aranżacji wnętrz. Widzę też, że wzmocniliśmy naszą 
markę i staliśmy się bardziej atrakcyjni  
jako pracodawca, co ułatwia nam zatrzymanie 
dobrych pracowników i rekrutację nowych”  
– mówi Karin Sager. 

 Wrażenie to zostało również potwierdzone 
podczas ankiety przeprowadzonej po zmianie 
aranżacji. Pokazuje ona, że średnia ocena, 
jaką pracownicy przyznają miejscu pracy, 
istotnie wzrosła: średnio o ponad 50% i w kilku 
przypadkach 100%. Pozytywnie wyróżniają się 
np. odpowiedzi na pytanie, jak dobrze środowisko 
pracy wspiera samodzielną pracę w skupieniu 
oraz kreatywną współpracę. „To pokazuje, jak 
ważne jest przeprowadzanie badania miejsca 
pracy przed wprowadzeniem zmian w biurze. 
„Tworząc zindywidualizowane rozwiązania oparte 
na solidnej analizie i wiedzy, kształtujemy wartość 
dodaną dla organizacji, a projekt wnętrz staje się 
długoterminową inwestycją” – zauważa Henrik Axell.

POWIERZCHNIA

LICZBA PR ACOWNIKÓW

TERMIN RE ALIZ ACJI

650 m²

45

2020
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SUROWCE I ZASOBY

KLIMAT

CZYSTE MATERIAŁY

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R
Naszym celem jest, aby wszystkie surowce  
w wykorzystywane w naszych produktach były 
identyfikowalne i pochodziły z odpowiedzialnych  
źródeł. Wszystkie surowce drzewne powinny być 
certyfikowane przez FSC® lub poddawane recykling-
owi, a wszystkie materiały muszą być wykorzystywane 
w jeszcze bardziej efektywny sposób. Cel ten jest 
powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju  
ONZ nr 9 „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”  
i nr 15 „życie na lądzie”.

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R
Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy 
z mniejszą ilością substancji chemicznych 
i bez materiałów sklasyfikowanych jako szkodliwe 
dla zdrowia lub środowiska. Cel ten jest powiązany 
z 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ  
dotyczącym „odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji”.

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R 
Naszym celem jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej. Nieustannie pracujemy również 
nad poprawą efektywności energetycznej 
we wszystkich naszych działaniach oraz nad wy-
korzystywaniem większej ilości energii ze źródeł 
odnawialnych. Cel ten jest powiązany  z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 7 "czysta 
i dostępna energia” i nr 13  „działania w dzie-
dzinie klimatu”.

96% 
CERTYFIKOWANEGO DREWNA

-47%
EMISJI CO2

-57%
ZUŻYCIE ROZPUSZCZALNIKÓW
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26 
LINII PRODUKTÓW ZE ZDEJMOWANYMI 

OBICIAMI W OFERCIE GRUPY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA

PONOWNE  
WYKORZYSTANIE

ERGONOMIA

KOMPLEKSOWE UJĘCIE ERGONOMII 
OBEJMUJE ZARÓWNO ŚRODOWISKO 

FIZYCZNE, JAK I PSYCHICZNE

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R  
Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy, 
które będzie sprzyjać zdrowiu i dobremu  
samopoczuciu. 

Ergonomia jest podstawą naszych rozwiązań  
w zakresie aranżacji wnętrz, a nasze produkty są  
tworzone zgodnie z zasadami projektowania  
społecznego i dostosowane do potrzeb człowieka.  
Cel ten jest związany z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ nr 3 „dobre zdrowie i jakość życia”.

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R
Naszym celem są sprawdzone dobre warunki pracy  
w całym łańcuchu wartości, co pozytywnie wpływa  
na rozwój społeczny w zakładach, w których działamy 
wraz z naszymi partnerami. Cel ten jest powiązany  
z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 8  
„wzrost gospodarczy i godna praca” oraz nr 10 ' 
„mniej nierówności".

CEL DŁUGOTERMINOWY NA 2030 R 
Dążymy do tego, aby wszystkie nasze produkty 
były projektowane z myślą o długiej żywotności, 
a nasze rozwiązania z zakresu aranżacji wnętrz 
stanowiły część obiegu, który wydłuża życie 
produktów i materiałów. Naszym celem jest 
wykorzystanie w naszych produktach większej 
ilości materiałów pochodzących z recyklingu 
i znalezienie  innowacyjnych sposobów na wy-
korzystanie odpadów produkcyjnych. Cel ten jest 
powiązany z 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ dotyczącym „odpowiedzialnej konsumpcji 
i produkcji”.

99,9% 
ZAKUPÓW SKLASYFIKOWANYCH JAKO 

NISKIE RYZYKO LUB WYŻSZE, GDZIE 
ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA  

KONTROLA

2322



K
IN

N
A

R
P

S G
LO

B
A

L R
A

N
G

E &
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S
/ 8610990002 /1911  |  W

S
Z

Y
S

T
K

IE IN
FO

R
M

A
C

JE M
O

G
Ą

 U
LEC

 Z
M

IA
N

IECHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

W pełnym raporcie na temat  
zrównoważonego rozwoju można  

przeczytać więcej o naszych działaniach 
w sześciu obszarach zainteresowania. 
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