KØB DESIGNSTOLE
FREMSTILLET AF DIT
EGET PLASTIKAFFALD
Et projekt mellem Randers Kommune og designvirksomheden HOUE giver dig
nu muligheden for at købe designstolen FALK fremstillet af dit eget p
 lastikaffald

HVORDAN GØR JEG?
• Udfyld bestillingsedlen – tryk på BESTIL herunder
og send den til HOUE på MyTrash@houe.com
• Efter bestilling modtager du en bekræftelse pr. e-mail og
samtidig afsendes labels med dit personlige nr. påtrykt
• Du sorterer og indsamler hård plast i klar affaldssæk
• Når du har fyldt en eller flere poser med plast bestiller du
afhentning af storskrald via affaldranders app’en. Labels
skal påsættes poserne med dit plastikaffald, så det kan
følges på rejsen fra affald til stol
• Randers Kommune og HOUE registrerer plasten løbende
og holder dig orienteret

25% RABAT
Når du tilmelder dig projektet ved at indsamle plast til dine
egne stole, får du 25% rabat på FALK!
Skallen på FALK stolen er sort, og fås med eller uden polstret sæde i 98% genanvendt polyester i 4 forskellige farver.
Der er 5 forskellige muligheder for stel. Se alle varianter og
priser på oversigten og gå på houe.com

LEVERINGSTID
KONTAKT OS

BESTIL

Har du spørgsmål, før, under
eller efter bestilling, er du meget
velkommen til at kontakte os på
MyTrash@houe.com

VIDSTE DU ...
At når vi producerer FALK af affaldsplast frem for ny plast,
genanvender vi ikke bare plastik, men opnår også et
væsentligt mindre energiforbrug.

Forventet levering 4 mdr. efter igangsætning af indsamling.
Leveringstiden vil dog variere alt efter mængden af indsamlet
plast og antallet af stole på din bestilling.

DESIGNER
THOMAS PEDERSEN
Stolene er designet af den danske
designer Thomas Pedersen. Læs
mere om Thomas Pedersen på
falk.houe.com

F.eks. sparer vi hvad der svarer til omkring 168 km. i elbil,
for hver FALK stol vi producerer.
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