SINCE 1925

Spirit of Nature

95 ÅRS BESLUTSOMHET

LAGET I EMMALJUNGA, SVERIGE
Emmaljunga Barnvagnsfabrik har produsert barnevogner på samme sted i Emmaljunga, Sverige siden 1925.
Vi er verdens eldste aktive barnevognfabrikk. Fortsatt plassert på samme sted - fortsatt innenfor samme familie med høyt
engasjement og lidenskap for å bygge de beste barnevognene for deg og ditt barn.
I Emmaljunga har vi stor tro på at det er viktig å bevege seg mot et sunt og bærekraftig livsstil. Våre barnevogner er laget i Sverige med
materialer av høy kvalitet, for barnets beste og for miljøet. Produksjonen foregår i vår svenske fabrikk i Emmaljunga med stor omtanke for
miljøet og våre ansatte. Vi velger våre leverandører med stor omhu.
Våre produkter og materialer er testet i henhold til EUs miljø- og sikkerhetsstandarder.
Din Emmaljunga er bygget for å vare og se fantastisk ut i mange år!

emmaljunga.com

SINCE 1925

VIRKELIG GRØNN

”Vi synes ikke det er nok å kun bruke miljøvennlige materialer. Vi ønsker å gå enda lenger.
Vår ambisjon er å gjøre hele PRODUKSJONSPROSESSEN grønn, produktene skal ha lang levetid,
og produktene skal være designet for resirkulering, enkle å gjenbruke eller til og med for reproduksjon.
Bruk mindre energi, spar vann, reduser utslipp og transportkostnader og reduser CO2-påvirkning.
Det er det vi gjør og streber etter i Emmaljunga. Dette er det vi kaller VIRKELIG GRØN”

2. MATERIALE

4. I BRUK

5. RESIRKULERING

• Lokalprodusert i Emmaljunga, Sverige
• Lokal partner og underleverandører
• Eget naturlig anodiseringssystem for aluminium
• Fossilfri fabrikkoppvarming
• 1500 m2 solcelleanlegg på fabrikktaket
• Gjenvinning av varmeoverskudd fra produksjon
• Gjennom vårt valg av aluminium har vi så langt spart 1200 tonn CO2
• 100 % resirkulering av vann fra produksjon
• Regranulering av plastmaterialer fra produksjon

• Vogner som er enkle å demontere for resirkulering
• Resirkulerbare materialer
• Gjenbrukbare Ecco solight dekk
• Resirkulerbare plastdeler
• Resirkulerbart aluminium
• Reproduksjon

N
G
I
S
E
D

LAGET NÆR DEG

5

4

U
S
E

emmaljunga.com

2
3

P
R
O
D
U
C

Med en Emmaljunga barnevogn kan du føle deg trygg.
Vi produserer hver vogn med stor omhu og erfaring nær
deg og tar ansvar for miljøet. Det er RIKTIG GRØNN.
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• Holdbarheten er innebygd i vognen
• Designet for bruk og resirkulering
• Komfortable og trygge omgivelser for barnet
• Stort sete med lang rygg for lang bruk.
• Tekstilene er smuss- og vannavstøtende
• Enkelt å erstatte deler (patentert)
• Resirkulering av liggedeler og seter på NXT Twin understell

• Holdbare materialer som er resirkulerbare
• Stoffer med høy lysfasthet
• Testet i henhold til REACH-kravene
• DOPE DYE tekstiler, 80 % mindre vannforbruk
• Aluminium med 4x lavere CO2-avtrykk
• 100 % resirkulerbare solight-ecco® hjul
• Bruk av plastgranulat fra forbruksavfallsplast
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• Smart design, for minst mulig CO2-avtrykk
• Sterk og stabil konstruksjon
• Robuste deler og fjærer
• Komfortable og trygge omgivelser for barnet
• Holdbare detaljer
• Utformet slik at deler enkelt kan skiftes ut (patentert)
• Designet for et godt arbeidsmiljø
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