
Luisteren & Kennis delen.

Basis materiaal  Afvalpapier   Recyclegraad  97%
Impact   626 KG CO2 compensatie  Gezondheid  VOS* vrij

 
 

To meet

* vluchtige organische stoffen

Productspecificaties
      

Afmetingen (mm) Breedte  Hoogte     Dikte blad
   1100  760  45
       
Productie  Nederland     
Verbinding  Lijmvrij 
Montage  Demontabel & lichtgewicht  
       
Afwerking  Essen fineer | naturel
   Essen fineer | gekleurd



Occony staat voor het maximaliseren van het gebruik van biologische recyclebare materialen. Daarbij optimali-
seren we de levenscycli van grondstoffen en werken toe naar een positieve CO2 balans. 

Occony draagt bij aan een wereld waarin menselijk handelen een positieve invloed heeft op de planeet. 

 

Gezonde materialen

De ingezette basismaterialen zijn cradle to cradle 
gecertificeerd en bevatten geen vluchtige organi-
sche stoffen (VOS/VOC). In elke ontwerp zoekt 
Occony naar de optimale balans.

Slim product ontwerp

Occony doet uitgebreid onderzoek naar de 
karakteristieken en bruikbaarheid van nieuwe 
duurzame materialen, constructies en afwerkin-
gen. Alle producten en onderdelen zijn eenvou-
dig te (de-)monteren.

Schaalbaar

Met bewezen productietechnieken kan Occony elk 
ontwerp eenvoudig in grote aantallen produceren. 
Hierdoor schaalt onze positieve ecologische 
impact mee.

Oneindig recyclebaar

Door het terugnemen van de grondstoffen na 
gebruik zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig 
voor het vervaardigen van een volgend product. 
Onze basis grondstoffen zijn oneindig recycle-
baar.

Impact statement

Impact principles



Lokale productie

Productie van meubilair vindt plaats in Neder-
land.

Transparantie

Occony gelooft in een open organisatie, fijnge-
voelig voor samenwerking en feedback. Zo 
kunnen we ons proces continue verbeteren en 
komen we steeds een stap dichterbij een betere 
wereld. 

Waste to furniture

De grondstoffen voor onze meubels zijn biologi-
sche afvalstromen.

Extended Producer Responsibility

Occony neemt verantwoordelijkheid over de 
grondstoffen in de gehele keten. In een geslo-
ten systeem zorgen we voor terugname en 
hergebruik.



Occony opereert op drie gebieden teneinde een positieve CO2 balans te bewerkstelligen. De impact maken 
we meetbaar in de vorm van een totale  CO2 compensatie.

Hoe maken we impact meetbaar

I II III

Gebruik van afvalpapier 
voorkomt CO2 uitstoot bij 
afvoeren of verbranden

Gebruik van afvalpapier 
voorkomt bomenkap; bomen 

blijven CO2 opnemen

Aanplanten van nieuwe 
bomen die CO2 opnemen.



Voor een betere wereld in 2030, is in 2015 door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aange-
nomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hoe dragen we daar als 
Occony aan bij?

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Waar we aan bijdragen

Waardig werk en economische groei

Het creëren van werk en lokale banen die een duurzame groei van de organisatie 
ondersteunen zonder het milieu verder te beschadigen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Investeringen in innovatieve product-oplossingen ter gebruik van recyclebare materialen. 
Het organiseren en coördineren van nieuwe circulaire infrastructuur inclusief de retourname 
van grondstoffen. 

Duurzame steden en gemeenschappen

Het mede leefbaar houden van de stad door lokaal consumentenafval (-verwerking) effectief 
in te zetten in de verwerking van de producten.



-

 Verantwoorde consumptie en productie

Een ketenbrede aanpak tegen onbezonnen consumeren door verantwoordelijkheid te 
nemen in efficiënt grondstofgebruik en het maken van contractuele inname-afspraken met 
kopers (B2B en B2C) en daarmee het onderwijzen van duurzame consumptiemodellen.

Klimaatactie

Occony staat voor keerpunt. Een positieve invloed uitoefenen op de natuur en het terugdrin-
gen van de uitstoot van broeikasgassen.

Leven op het land

Het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen in elke vorm, met een positief 
effect op biodiversiteit en het voorkomen van woestijnvorming.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen leveran-
ciers, producenten en klanten. Occony is de regisseur van gezamenlijke principes en waar-
den, een gedeelde visie en gedeelde doelen.
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