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Anders Hedegaard Petersen
CEO

Kurt Nedergaard
Business Manager Quality,  

Environment and Production

I miljørapporteringen for regnskabsåret 2011/12 har vi valgt 
at udvide vores EMAS-redegørelse til også at omhandle vores 
 arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), fordi CSR- 
og miljø arbejdet hos Gabriel er tæt forbundne. 

Arbejdet med CSR bidrager positivt på alle områder i vores 
virksomhed og hos vores samarbejdspartnere. Vi tror ikke, det 
kan betale sig at gå på kompromis med f.eks. arbejdsvilkår, miljø 
eller dyrevelfærd, da alle disse områder har positiv indflydelse  
på virksomhedens værdiskabelse og samtidigt giver merværdi  
i produkterne til vores kunder og brugere.

Formålet med denne rapport er at dele information om Gabriels 
arbejde med CSR og miljø med vores kunder, medarbejderne, 
leverandører, myndighederne, aktionærer, lokalsamfundet samt 
andre med interesse i Gabriels CSR- og miljøforhold.  Vi ønsker 
åbent og ærligt at dele viden om vores forhold, og vi ønsker at 
forpligte os til løbende forbedringer ved offentligt at informere 
om, hvor vi er på vej hen. 

Vi følger løbende vores miljøpræstation gennem specifikke 
KPI’er og opfølgning på disse. Regnskabsåret 2011/12 har budt 
på en række gode resultater på CSR- og miljøområdet, som er 
beskrevet nedenfor. Områderne uddybes mere detaljeret i rede-
gørelsen, og der opstilles nye KPI’er for handlingsprogrammet 
for året 2012/13. 

Gabriels Cradle to Cradle (C2C)-certificerede møbelstof i ren 
ny uld ”Gaja C2C” blev introduceret i 2010, og produktet er nu 
blevet optaget som standard hos verdens største producent af 
kontormøbler Steelcase i både Europa og USA.

Hos flere at vore største kunder er C2C blevet en naturlig del 
af udviklingsarbejdet, som skaber nye innovative løsninger og 
opfylder stigende markedskrav til produkter, der tager hensyn til 
både anvendelsen af ressourcer, sundhed og påvirkning af miljø-
et. C2C bliver også et fokusområde for den kommende periode, 
hvor målsætningen omfatter lanceringen af flere C2C-produkter 
fremstillet af polyester.  

Udbredelsen af C2C omfatter også levering af konsulentydelser 
fra Masterenheden QEP, som sammen med konsulentfirmaet 
Mile stone Pro senest har rådgivet virksomheden KE Fibertec i 
gennem førelsen af en C2C-certificering. Dette åbner nu dørene 
for nye samarbejdsmuligheder. 

Mangel på råstoffer og dermed risiko for store stigninger i rå-
varepriser er en meget stor udfordring for alle samfund og den 
enkelte virksomhed. Hos Gabriel har vi gennemført undersøgel-
ser af, hvorledes vi kan anvende recirkulerede materialer. Der er 
indsamlet materiale til genanvendelse, og der er etableret sam-
arbejde med to uafhængige firmaer, som kan aftage polyester-
spild. Vi ønsker effektivt at kunne styre ressourcekredsløbene, 
og der er behov for stor viden om de recirkulerede materialers 
sammensætning for at sikre, at de frembragte nye varer har de 
krævede kvalitets- og miljø mæssige egenskaber.

Hos Gabriels farveri Scandye er der opnået gode CSR- og 
 miljø resultater i 2011/12. Det relative vandforbrug pr. kg tekstil 
er reduceret med over 10%, da der målrettet farves med de ma-
skiner, som har det mindste vandforbrug, og løbende investeres 
i mindre ressourcekrævende teknologi. Energi- og gasforbrug 
pr. kg tekstil er dog øget lidt, eftersom andre større kunder hos 
Scandye har haft lavere produktionsmængder end sidste år, 
 hvilket påvirker nøgle tallet negativt. 

Scandye har gennemgået en audit efter SA8000 (Social Accountabi-
lity), og CSR-certifikatet er netop udstedt. 

I Gabriel Erhvervspark (Aalborg) er varmeforbruget reduceret 
 væsentligt ved optimering af styringer.

Dokumentation af produkters sundheds- og miljømæssige egen-
skaber har også været i fokus i 2011/12, og resultatet er, at vore  
kunder og brugere nu kan vælge yderligere to produkter med  
EU Ecolabel og 15 nye produkter med Oeko-Tex.

ledelsens beretning

Aalborg, 21. december 2012
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IDÉGRUNDLAG
Innovation og værdiskabende samarbejde er grundlæggende 
 værdier i Gabriels forretningsgrundlag.

Gabriel er en nichevirksomhed der, med udgangspunkt i hele 
værdi kæden fra ide til møbelbruger, udvikler, producerer og sæl-
ger møbel stoffer, komponenter, polstrede flader samt beslægtede 
produkter  og serviceydelser.

Gabriel udvikler sine ydelser til anvendelsesområder, hvor der 
stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, 
logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring.

VISION
 ∙  Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør 
til udvalgte internationalt markedsledende producenter og stor-
brugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader.

 ∙  Gabriel skal have Blue Ocean-status gennem et innovativt  
forretningskoncept, patenter, licenser, eksklusivaftaler eller  
lignende rettigheder.

 ∙  Gabriel skal have status som en attraktiv arbejdsplads og partner-
virksomhed for kompetente medarbejdere og virksomheder.

ØKONOMISKE MÅL
Gabriel tilstræber at opnå:

 ∙ Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% før skat.
 ∙ En stigende overskudsgrad (EBIT-margin).
 ∙ En gennemsnitlig årlig vækst i resultat pr. aktie på mindst 15%.
 ∙ En gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på mindst 15%.

VÆKSTSTRATEGI – GABRIEL VOKSER MED DE STØRSTE
Gabriels vækst er baseret på samarbejde med udvalgte top-
kunder i en global strategi.

Det er Gabriels mål at opnå den størst mulige andel af hver af 
de udvalgte Key Accounts’ køb af møbelstoffer, andre forædlede 
komponenter samt relaterede services i værdikæden.

Muligheder for akkvisitioner, alliancer og nye forretningsområ-
der vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens 
konkurrenceevne og værdiskabelse. I årsrapporten for regn-
skabsåret 2010/11 orienterede ledelsen om, at vækstmålet på 
gennemsnitligt 15% p.a. skal nås gennem en kombination af 
organisk vækst og akkvisition. Der blev i den forbindelse etab-
leret en struktureret akkvisitionsproces, hvor der arbejdes med 
etablering af en pipeline af relevante emner.

gabriel profil

Step og Step Melange polstret på Sancals sofa Float. Designet af Karim Rashid.
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BRUGEROMRÅDER
Gabriels salgsindsats er primært rettet mod 2 brugerområder:

 ∙  Contract (erhvervsmøbler og sæder til transportmidler, teatre, 
koncerthaller, biografer, auditorier, hospitaler og forsorg m.v.).

 ∙ Home (møbler til private hjem, herunder også sengemiljøer m.m.).

VIRKSOMHEDSMODEL
Gabriels fokus på innovation og værdiskabende samarbejde 
sikres gennem præcist valgte, og effektive, ledelsessystemer og 
kerne processer samt et højt kompetenceniveau.

Gabriels værdiskabelsesmodel tager udgangspunkt i anvendelse 
af ovenstående Balanced Scorecard Model (anvendt siden 2003) 
og de fire perspektiver:

Økonomiperspektivet beskriver Gabriels mål for afkastningsgrad 
(ROIC), konkret defineret omsætningspotentiale hos Gabriels ud-
valgte kunder samt mål for vækst i salg og indtjening.

Kundeperspektivet drejer sig alene om kundetilfredsheden. 
I begge perspektiver ligger der udelukkende resultatmål, som 
 understøttes af indsatsmål i kerne- og støtteprocesser.

Kerneprocesserne er valgt på basis af koncernens strategi, og 
der er fastlagt indsatsmål og resultatmål (KPI-mål) i hver af de 
valgte kerneprocesser:

 ∙ Key Account Management (KAM).
 ∙ Logistik.
 ∙ Produkt- og procesinnovation.
 ∙ Priskonkurrenceevne.

I Innovation og læring sikres, med udgangspunkt i en kompe-
tent basis, et kontinuerligt fokus på innovation og læring blandt 
alle medarbejdere.
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GABRIELS PROCESOVERBLIK  
– STRATEGISKE FORRETNINGSENHEDER
Gabriels virksomhedsmodel fordrer en procesorienteret arbejds-
form, som er blevet indført i organisationen over flere år. En del 
af støtteprocesserne udføres af stadigt vigtigere selvstændige, 
strategiske forretningsenheder (Masters) med egne visioner, mål, 
strategier og budgetter. De forskellige Masters er beskrevet i 
slutningen af rapporten.

Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre, har 
egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og 
budgetter. Intern afregning mellem enhederne sker til markeds-
priser og i konkurrence med eksterne leverandører. De enkelte 
profitcentre har ret og pligt til at skabe indtjeningsvækst gen-
nem ekstern handel med varer og tjenesteydelser, hvor det er 
relevant, ligesom det forventes, at den enkelte forretningsenhed 
i Gabriel køber sine ydelser, hvor de er mest konkurrencedygtige 
– inden for såvel som uden for Gabriel-koncernen.

Driften af dele af koncernen som strategiske forretningsenheder 
har følgende formål:
 ∙  At finde nye veje til fremtidig vækst, uden at fokus på gennem-
førelsen af den overordnede strategi i kerneprocesserne mistes.

 ∙ At sikre et konstant forbedret afkast af den investerede kapital.
 ∙ At blive mindre afhængig af overheads i kerneforretningen.
 ∙  At sikre konkurrencedygtighed i den del af værdikæden fra idé  
til møbelbruger, hvor Gabriel deltager.

VÆRDIKÆDE
Gabriels værdikæde dækker alle led fra idé til møbelbruger, 
og koncernen leverer produkter og ydelser fra alle led i værdi-
kæden. Gabriel betegner det samlede værdikæde-perspektiv 
”One Stop Gabriel”. Gabriels One Stop model tilsigter, at kunder 
via en enkelt kontaktperson kan sikre sig udvikling og levering  
af serviceydelser og produkter i alle led af værdikæden.  
Modellen er illustreret på næste side.
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Fremstilling af prøvekort.
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QEP-Master understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optimering 
af kvalitets- og miljøforhold i produkter, ydelser og processer. QEP påtager sig 
ansvar for kvaliteten i alle produkter og ydelser der afsættes, og supporterer 
sine kunder vedr. kvalitets- og miljømæssige forhold i forsyningskæden. 

QEP 
– Quality, Environment 
and Production Master

QEP tilbyder kompetencer inden for kvalitets- og miljøledelse, 
produktmærkning, arbejdsmiljø og produktfrembringelse.   
QEP blev etableret i regnskabsåret 2006/07. 

QEP-Master skaber værdi og kundetilfredshed hos sine udvalgte 
kunder gennem et langsigtet samarbejde om kvalitets- og miljø-
ledelse, produktmærkning, CSR samt produktfrembringelse i 
kundernes forsyningskæder. Dette omfatter opfyldelse af doku-
menterede krav og udvikling af løsninger, som svarer til kunder-
nes afdækkede behov og forventninger. 

Gabriel, og QEP-Master, bliver ofte spurgt, om vi vil dele vores 
erfaringer, viden og resultater om CSR og miljø. Vi stiller gerne 
op og deler vores viden og inspirerer andre, hvor vi kan, eksem-
pelvis på konferencer, seminarer eller i workshops. 

QEP-Master tilbyder også mere formaliserede konsulentydelser 
ud af huset, hvor vi arbejder sammen med eksterne virksom-
heder om at forbedre deres kvalitets, CSR- og miljøpræstation.  
QEP ønsker at fokusere på få udvalgte eksterne kunder, som 
sikrer en langsigtet vækst i den eksterne omsætning. Dette er  
en ret unik konstellation inden for konsulentverdenen, og det 
giver en stor styrke i en rådgivningssituation, at vi ofte selv har 
oplevet og løst tilsvarende udfordringer. Under alle omstændig-
heder har vi en meget praktisk og resultatorienteret tilgang til, 
hvorledes udfordringer kan løses. Sammen med vores partnere 
tilbyder vi specifikt konsulentydelser f.eks. relateret til cirkulær 
økonomi og Cradle to Cradle. 

Læs mere på www.gabriel.dk/about-us/quality-environment/

http://www.gabriel.dk/about-us/quality-environment/


Gabriel har været ISO 9001:2008 samt EMAS/ISO 14001:2004 
certificeret siden henholdsvis 1991 og 1996. Gabriel Asia Pacific 
(omfatter Gabriels repræsentationskontor og handelsselskabet 
Gabriel (Tianjin)) International Trading Co., Ltd.) blev certificeret 
efter ISO 9001 og ISO 14001 i 2006.

I tillæg til den valgte virksomhedsmodel som blev implemente-
ret i 2002, er følgende tiltag væsentlige, og disse er uddybet på 
 Gabriels hjemmeside:

 ∙ EU-miljømærkede hovedprodukter fra 2003.
 ∙ Udvikling – Blue Ocean Strategi fra 2005.
 ∙ Innovation Cup-deltager i 2006, 2007, 2009, 2010 og 2011.
 ∙ Hele Gabriel opdelt i selvstændige Master-enheder fra 2006/07.
 ∙ Første virksomhed i Danmark med C2C-certifikat fra november 2010.

For at styre input, output, processer og ansvar i forhold til oven-
stående har Gabriel et dokumenteret internt ledelsessystem, som 
er navngivet Gabriel A-Z. Gabriel A-Z auditeres af Gabriel og 
er derudover eksternt certificeret af DS Certificering. Dette er 
kundens garanti for, at systemet fungerer i praksis og opfylder 
kravgrundlaget. Derudover har Gabriel vedtaget en Code of 
Conduct, som vejleder os i forhold til ansvarlig og etisk forret-
ningsadfærd. Endelig opfylder Gabriels produkter krav, der er 
fastlagt i et stort antal internationale produktstandarder, som 
sikrer høj værdi og minimal risiko for kunder og slutbrugere. 
Miljøstyringssystemet varetager miljøforhold i hele værdikæden.

ledelsessystemer

Evaluering af farver.
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Arbejdet med corporate social responsibility (CSR) indgår natur-
ligt i koncernens arbejde. For Gabriel betyder CSR, at virksom-
heden tager ansvar for at skabe værdi, som direkte og indirekte 
bidrager til en positiv samfundsudvikling. Virksomheden tilslut-
ter sig principperne, der er fastlagt i FN’s Global Compact.

At være en ansvarlig virksomhed er centralt i den måde vi driver 
Gabriel som virksomhed, og et fast punkt på den strategiske 
dagsorden. Hos os er CSR ikke et modefænomen men en strate-
gisk driver på linje med produktudvikling, salg m.v. Vi tager et 
ekstraordinært ansvar for hvordan vores produkter frembringes, 
også på de områder hvor vi ikke har ejerskab tager vi ansvar, 
som var det vores eget. 

Gabriels miljøarbejde ses som en delmængde af CSR. Denne 
rapport omhandler begge perspektiver og vil tage udgangspunkt 
i de forhold, vi vurderer som mest væsentlige. 

De følgende sider vil beskrive vores målsætninger, specifikke po-
litikker på CSR- og miljøområdet, hvilke konkrete påvirkninger 
vores aktiviteter giver anledning til, samt hvordan vi konstant 
arbejder med at forbedre vores påvirkninger i værdikæden.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under 
 hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste miljøet. Gabriel fremstår som 
en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 samt EMAS-ordningen.

For Gabriels kunder skal det være let at vælge et miljørigtigt og sundhedsmæssigt godt produkt, og virksomheden anvender 
 produktmærkning med miljømærket EU Ecolabel og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn  
til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende.

mÅlsÆtning for KValitet, milJØ & Csr

Argos 2 og Digital 2 polstret på Viveros møbelmodel Hanabi. 

Designet af Yuki Abe.
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Målsætningen udleves gennem et sæt politikker. Politikkerne 
gælder for alle aktiviteter og har også indflydelse på, hvorledes 
vi samarbejder i værdikæden.

CSR POLITIK
Gabriel tilslutter sig principperne i FN’s Global Compact og 
 fokuserer på følgende områder:
 ∙  Gabriels produkter og ydelser skal udvikles og fremstilles under 
hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed. Ved produktfrem-
bringelsen skal påvirkning af miljøet minimeres, og dyre velfærden 
respekteres.

 ∙  Et godt arbejdsmiljø sikres i hele forsyningskæden og overholder 
landespecifik lovgivning samt Gabriels egne krav. Kravene omfat-
ter konkrete tekniske specifikationer og forhold, som fremgår af 
Gabriels Code of Conduct.

 ∙  Kontinuerlig kompetence- og jobudvikling prioriteres højt for   
alle ansatte.

 ∙  Gabriel ønsker at støtte studerende med praktikophold og indgå i 
uddannelsesprojekter til gavn for de studerende og virksomheden. 

 ∙  Gabriel kommunikerer åbent om virksomhedens CSR-aktiviteter 
og støtter udbredelsen af CSR som ledelsesaktivitet.

MILJØPOLITIK
 ∙  Miljøstyringssystemet omfatter alle aktiviteter hos Gabriel her-
under anlægsområdet Aalborg og alle produkter og ydelser, som 
virksomheden leverer.

 ∙  Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en business-
plan (miljøhandlingsprogram), som udarbejdes en gang om året, 
gældende for perioden 1/10 til 30/9. Businessplanen (programmet) 
omfatter målbare miljømål, der sammen med ansvar og kompe-
tence skal være kendt af alle ansatte.

 ∙  Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en 
integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter for-
syningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljø-
handlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre  løbende 
forbedringer i energiforbruget.

 ∙  Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende i forsy-
ningskæderne under hensyntagen til de tekniske og økonomiske 
konsekvenser, og forurening skal forebygges.

 ∙  Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljø-
krav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og 
relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestem-
melser, som virksomheden har tilsluttet sig.

 ∙  Gabriel anvender produktmærkning med miljømærket EU Eco-
label og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er 
valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, 
og kendskabsgraden til ordningerne er stigende.

 ∙  Gabriel forholder sig til alle faserne af vores produkters livscyklus 
og prioriterer vores miljøindsats på de områder, hvor vores indfly-
delse og effekten er størst. 

 ∙  Gabriel er og vil fastholde vores position som First Mover inden 
for vores branche, hvilket betyder, at vi går forrest i forhold til   
at tage stilling til og implementere nye tiltag til forbedring af   
vores miljøforhold. 

 ∙  Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en 
miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om CSR, væ-
sentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Miljørede gørelsen gøres 
offentlig tilgængelig og omdeles til alle ansatte  
i  virksomheden.

 ∙  Selskabets medarbejdere med kundekontakt skal være i stand til at 
give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politik-
ker. Kunder og brugere skal vejledes om væsentlige miljømæssige 
aspekter i forbindelse med brug, genanvendelse og bortskaffelse 
af virksomhedens produkter.

 ∙  Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at 
opfylde miljøkrav og deres vilje til at indgå i et åbent og tæt sam-
arbejde for at opnå optimale løsninger.

 ∙  Entreprenører, der arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg, 
skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel.Runner polstret på Wilkhahns kontorstol ON. Designet af Wiege.

Csr- og milJØpolitiK
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CSR Må ALDRIG  
Gå AF MODE

Gabriels kontinuerlige arbejde med CSR sikrer, at:

 ∙ vi leverer sunde kvalitetsprodukter,
 ∙  vi producerer produkterne under maksimalt hensyn til miljø  
og ressourceforbrug, 

 ∙  vi opnår et godt arbejdsmiljø overalt, hvor vi producerer og  
hos vore kunder,

 ∙  vi kan dokumentere, at der er sammenhæng mellem ord og hand- 
linger ved, at vi som minimum lever op til UN Global Compact. 

Arbejdet med CSR bidrager  positivt på alle områder i vores  virksom-
hed, fordi der skabes en sund og værdifuld virksomhedsetik, som kan 
mærkes i alle led af forsyningskæden. Vi tror ikke, det kan betale sig at 
gå på kompromis med f.eks. arbejdsvilkår, miljø eller dyrevelfærd, da 
alle disse områder har indflydelse på virksomhedens helbreds- 
tilstand og giver en nødvendig sikkerhed for vore kunder forklarer  
CEO Anders Hedegaard Petersen.

Der står et menneske bag
I Gabriel sætter vi et fingeraftryk på samfundet hele vejen fra råma-
teriale til færdigt, polstret produkt og har derfor et medansvar i alle 
led både lokalt og globalt. Vores tilgang til produktion er derfor altid 
med CSR og værdiskabelse in mente. Vi sætter f.eks. stor fokus på 

dyrevelfærd for de 100.000 får, der leverer uld til Gabriels tekstiler; 
vi sørger for, at vores farveri i Litauen arbejder med sikker teknologi 
og miljørigtige maskiner; vi kræver, at vores kinesiske leverandører 
overholder vestlige CSR-standarder, og at der på intet tidspunkt i hele 
processen forekommer korruption, børnearbejde eller brud på men-
neskerettighederne. 

- Vi må aldrig miste bevidstheden om det menneske, der står bag  
processerne i forsyningskæden. Her skal vi altid tage ansvar og sørge 
for ordnede forhold. Derfor stiller vi også store krav til samarbejds- 
partnere og rådgivere, fortæller Business Manager for QEP (Quality,  
Environment and Production), Kurt Nedergaard.

exceptionel værDi for kunDer og brugere
Vores kontinuerligt seriøse arbejde med CSR sikrer, at vi som virksom- 
hed kan stå inde for de forhold, hvorunder vore produkter frembringes. 
For vore kunder sikrer vores arbejde, at deres møbelprodukter er let- 
tere at dokumentere og ikke kommer i CSR-negativt søgelys.  

Vi arbejder globalt med kunder, der stiller de højeste krav til doku-
mentation af vore produkter. Dette gælder også de samfundsmæssige 
påvirkninger, og her tror vi på, at vores arbejde med CSR bringer  
exceptionel sikkerhed og dermed også værdi. 

CSR er centralt i den måde, vi driver Gabriel som virksomhed og et fast punkt på den 
strategiske dagsorden. Hos os er CSR ikke et modefænomen men en strategisk driver 
på linje med produktudvikling, salg m.v.

Produkttræning  
hos Gabriel.



teKstilets liVsCyKlUs: proCesser, aKtiViteter og prodUKter 

Målsætningen og politikkerne sætter rammer for Gabriels ar-
bejde i værdikæden, herunder hvordan vi samarbejder med 
udvalgte partnere om at løfte opgaverne. Gabriel påvirker hele 
vejen fra råmateriale til færdigt, polstret produkt og har derfor 
et medansvar i alle led både lokalt og globalt. Vores tilgang til 
tekstilproduktion og værdikæden er derfor altid med CSR og 
værdiskabelse in mente. 

For at opnå størst mulig miljøeffekt af de indsatser vi foretager 
os, arbejder vi med blik for tekstilernes komplette livscyklus. Det 
hjælper os til at sikre, at vi ikke optimerer et trin i livscyklus uden 
øje for, hvordan det påvirker miljøpræstationen på de efterføl-
gende trin. Samtidig sikrer det, at indsatsen prioriteres der, hvor 
miljø effekten vil være størst. Tekstilernes livscyklus kan generelt 
beskrives efter modellen på næste side.

Miljøforhold i tekstilets livscyklus bestemmes ud fra systema-
tiske miljøkortlægninger, herunder målinger af input (råvarer, 
vand, kemiske hjælpestoffer og energi) samt måling af output 
(spildevand, affald og emissioner). Herudover følger vi løbende 
analyser og rapporter udarbejdet af institutter, myndigheder og 
andre, som har indgående kompetence på miljøområdet for at 
identificere relevante miljøforhold. 

Miljøforholdenes væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal 
for det enkelte forhold samt for påvirkningen i forhold til den 
gennemførte produktion. Målet er således at minimere den  
relative miljøpåvirkning.

Kortlægningen viser, at følgende er at betragte som væsentligste 
miljøforhold i tekstilets livscyklus:
 ∙ Råvarer, som omfatter uld fra New Zealand.
 ∙ Råvarer, som omfatter polyesterfibre.
 ∙  Energiforbrug og spildevand særligt ved vask, farvning  
og efterbehandling.

 ∙ Kemikalieforbrug.
 ∙ Energiforbrug.
 ∙ Affald fra produktion.
 ∙ Spildevand.
 ∙ Transport af råvarer og færdigvarer.
 ∙ Bortskaffelse, herunder genanvendelse af produkterne.

Disse forhold relaterer primært til leverandører og kunders ak-
tiviteter (indirekte miljøpåvirkninger). Eftersom Gabriels miljø-
arbejde er produktorienteret, søger vi dog i høj grad også at 
arbejde med disse forhold i samarbejde med leverandører og 
kunder. Det er derfor essentielt, at vi har et godt forhold til ek-
sempelvis vores  leverandører, således at vi kan formidle vores 
krav og målsætninger til dem. 

Forhold relateret til Gabriels aktiviteter i Danmark er  
(direkte miljøpåvirkninger):
 ∙ Energi- og varmeforbrug.
 ∙ Støj.
 ∙ Affaldsgenerering.
 ∙ Transport til kundebesøg, leverandøropfølgning, etc.

PRIORITEREDE OMRÅDER 
Denne rapport beskriver dels hvordan vi håndterer de direkte 
forhold, dels hvorledes vi opererer i tekstilets livscyklus vedrø-
rende de indirekte forhold. Vores indsatser er beskrevet under 
seks hovedområder, som hjælper os med at udmønte vores mål-
sætninger og politikker for CSR og miljø. Disse seks prioriterede 
områder er udvalgt efter følgende kriterier:

 ∙ Forhold prioriteret af Gabriels CSR- og miljøpolitik.
 ∙ Forhold vurderet som væsentlige af lovgivning. 
 ∙  Forhold vurderet som væsentlige i produktmærkninger, herunder 
C2C, Oeko-Tex samt EU Ecolabel.

 ∙ Forhold hvor Gabriel har indflydelse på forbedring af forholdet.
 ∙ Den relative væsentlighed af miljøforholdet. 

De seks hovedområder er: 
 ∙ Materialer og ressourcer.
 ∙ Ansvarlig produktion og leverandørstyring.
 ∙ Miljømærkning og certificeringer.
 ∙ Udvikling og innovation. 
 ∙ Socialt ansvar og arbejdsmiljø.
 ∙ Gabriel Erhvervspark.

Disse områder er uddybet på de følgende sider, hvor der gives 
overblik over vores holdning, gennemførte aktiviteter, resultater 
og nye mål. Samlet set er dette også at betragte som vores miljø-
handlingsprogram, der detaljeret viser, hvordan vi vil arbejde 
med vores påvirkninger relateret til CSR og miljø i 2012/13. 
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Tekstilernes livscyklus

– Fårehold
– Klippe
– Uldvaske

– Udvinde råolie
– Raffinere råolieRåvarefremstilling

Råvarebearbejdning

Fremstilling af tekstil

Uld polyesteR

– Materialefarve
– Karte
– Spinde 
– Garnfarve
– Tvinde

VæVe

– Petrokemisk process
– Granulat
– Smelte granulat
– Udspinde fibre

Bortskaffe Genanvende Ombearbejde

Ny anvendelse

FaRVe
Vådbehandle, farve, efterbehandle

FoRsende

konFektioneRe
Udskære, sy, polstre

anVende
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Den største ressource i Gabriels produkter er ren ny uld fra New 
Zealand. Gabriel anvender udelukkende uld fra New Zealand og 
har et langvarigt samarbejde med Wools of New Zealand. Wools 
of New Zealand er garanti for høj råvarekvalitet og ordentlige 
forhold for dyrene. Uld er en fornybar ressource, der dannes na-
turligt, og således undgås det at trække på råvareressourcer, der 
er begrænsede. Det er derfor også en oplagt ressource i forhold til 
arbejdet med Cradle to Cradle. Ulden har en lang levetid og beva-
rer sit flotte udseende under brug, hvilket giver det færdige pro-
dukt en lang levetid. Derudover har ulden helt unikke farveegen-
skaber, hvor farven optages i fiberen, og materialet absorberer 
lys, hvilket betyder, at der opstår meget smukke farver med me-
gen dybde og ingen lysrefleksion. Endelig er ulden allergivenlig. 
Gabriel ønsker kun at anvende uldråvarer af høj kvalitet, hvilket 
muliggør, at mange kemiske efterbehandlinger kan undgås. 

De senere år er polyester kommet til at udgøre en større del af Ga-
briels produktprogram. Polyester er verdens mest udbredte fiber, 
og den har egenskaber, der gør den velegnet til frembringelse af 
møbelstof. Polyesteren er meget egnet til genanvendelse. Som for 
uld arbejder vi kun sammen med leverandører, der kan levere po-
lyestergarner af høj kvalitet, således vi sikrer, at vores kvalitetskrav 
kan opfyldes. 

Vi har ikke blot fokus på, hvor råvarerne kommer fra, men også 
hvad ressourcerne skal blive til i deres næste liv. Således arbej-

der vi i stigende grad med at lukke materialekredsløbene. I vores 
tekstilprogram findes produktet Comfort, som består af 37% 
recirkuleret PET, og vi arbejder kontinuerligt med at afdække 
mulighederne for at udvide andelen af tekstiler baseret på recir-
kuleret materiale. 

Kemikalier er nødvendige i eksempelvis farve- og vaskeproces-
ser, og Gabriel styrer valg og anvendelse af farvestoffer og kemi-
kalier i leverandørernes produktion. Således accepterer vi f.eks. 
ikke, at der anvendes:
 ∙ Chlorerede forbindelser.
 ∙ Organiske opløsningsmidler.
 ∙ Farvestoffer der indeholder tungmetaller.
 ∙  Farvestoffer og pigmenter der kan udskille  
kræftfremkaldende stoffer.

 ∙ PVC.
 ∙ Bromerede brandhæmmere.
 ∙ Sølv-ioner eller andre bakteriedræbende behandlinger.
 ∙ Imprægnering mod møl (mølimprægneringsmidler er giftige).
 ∙  Øvrige stoffer der blandt andet er klassificeret som kræft-
fremkaldende eller kan forårsage genetiske skader. 

Miljøegenskaber i Gabriels produkter sikrer, at belastning af 
miljøet ved forarbejdning og mange års anvendelse hos bruge-
ren minimeres. Efter brugsfasen kan tekstilerne håndteres som 
almindeligt ufarligt affald eller recirkuleres til nye produkter.

materialer og ressoUrCer

Bearbejdning af tops.
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Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

Opsamling af mindst 3,0 tons spild 
af polyestervarer, herunder under-
søgelser af muligheder for indsamling 
af spild fra kunders udskæring af 
møbelstof og genanvendelse af  
dette materiale.

Gennemførelse af prøveproduktioner, 
hvor spild anvendes i nye polyester-
garner, herunder afdækning af 
påvirkninger på kvalitet og miljø  
ved brug af recirkuleret materiale.

Gennemførelse af prøveproduktioner 
med recirkulering af nyt produkt ZenXit.

Der er etableret samarbejde med to 
uafhængige firmaer, som kan aftage 
polyesterspild, med henblik på at 
recirkulere dette til nye produkter.

Der er omkring 6,2 tons polyester-
materiale til rådighed til forsøg fra 
egen produktion, polsterleverandør  
og anden partner. 

Der er igangsat produktionstest med 
indsamlet polyester (produktions affald) 
i samarbejde med partnere, som 
skal klarlægge, hvad materialet kan 
recirkuleres til. 

Første indledende analyse af ma-
terialer er gennemført. Denne viser, 
at hvis polyesteren er tilsat andre 
kemiske stoffer, kan den svækkes 
og gøres vanskelig at genanvende til 
samme kvalitet.

Der har været arbejdet intenst med 
produktets egenskaber, men projek-
tet er endnu ikke nået til det stadie, 
hvor der er gennemført forsøg med 
recirkulering. Det vurderes dog fortsat, 
at dette er muligt baseret på produk-
tets sammensætning og samarbejd-
spartnerens erfaringer. 

Der er foretaget indledende test af 
viskositeten på recirkuleret materiale.

Der er indgået bindende aftale med 
modtager af polyesterspild, hvor de 
specifikke mængder samt anvendelse 
af spildproduktet er aftalt.

Der er etableret et kontinuert 
 logistiksystem vedrørende   
håndtering af spildmateriale.

Der er lanceret mindst ét nyt produkt, 
der er baseret på en recirkuleret 
polyesterfiber.

Det er afklaret, hvorvidt eget spild-
produkt kan indgå som ressource til 
nye tekstilprodukter. 

De kvalitets- og miljømæssige krav 
til materialet er klarlagt, herunder 
renheden af materialet for at det kan 
indgå som ressource til nyt garn.

Specificeringen af produktets miljø-  
og kvalitetsegenskaber fortsættes.
Gennemføre test, der klarlægger i 
hvilke mængder recirkuleret og nyt 
materiale kan blandes.

MATERIALER OG RESSOURCER: MÅL OG RESULTATER
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ULD FRA 
NEw ZEALAND

Gabriel har et langvarigt samarbejde med Wools of New Zealand, som 
leverandør af ulden til vores produkter. Wools of New Zealand arbejder 
sammen med udvalgte farmere fra New Zealand og er dermed vores 
garanti for en høj standard. 

Ulden er en fornybar ressource, der er bionedbrydelig eller kan 
genanvendes til andre produkter. Derudover har den naturlige brand-
hæmmende egenskaber og flammer ikke op ved kontakt med ild eller 

gløder. Ulden har gode egenskaber i forhold til indeklima, eksempelvis 
luftkvalitet og fugt, hvor ulden kan optage fugt svarende til 35% af sin 
vægt og stadig føles tør. 

Ulden fra New Zealand er derudover kendt for sin høje kvalitet, hvilket 
eksempelvis betyder, at den er god til at afvise smuds, og at den beva-
rer sit gode udseende, fordi den naturligt vil beholde sin form. 

Den New Zealandske fåreproduktion er anerkendt verden over for sit høje niveau; 
fårene græsser frit på åbent land med høje normer for dyrevelfærd  og naturforvaltning.



FRA PLASTFLASKE 
TIL COMFORT+

Comfort+ består af 37% genbrugsfibre, som stammer fra PET-flasker. 
Fibrene er af høj kvalitet, og deres renhed er kontrolleret. At der ind-
går genbrugsmateriale betyder ikke noget for evnen til at leve op til 
kvalitetskravene. 

Comfort+ har en helt usædvanlig lang levetid; vi giver 10 års garanti 
mod pilling og gennemslid. Produktet har en slidstyrke på 150.000 
Martindale, hvilket er meget slidstærkt. 

Comfort+ er Oeko-Tex 100 certificeret. Der er ikke anvendt organiske 
opløsningsmidler i produktionen, og dermed er der ingen skadevirk-
ninger for miljøet. Comfort+ kan maskinvaskes ved helt op til 74 gra-
der. Det opfylder dermed kravene til brug i pleje- og hospitalssektoren, 
og Comfort+ kan desinficeres med ethanol. Der er mange positive 
funktionsmæssige aspekter ved Comfort+, som også er med til at  
reducere produktets miljøpåvirkning. 

Comfort+ findes i 77 forskellige farver; fra de sarteste pasteller til en 
eksplosion af farver.  

Comfort+ er markedets suverænt bedste mikrofiber. Den piller ikke og beholder både farve 
og udseende år efter år. Den er desuden meget rengøringsvenlig og let at vedlige holde, da 
den er vand- og olieskydende, og pletter fjernes nemt og uden problemer. 



Gabriel samarbejder kun med gode partnere i leverandørkæden, 
og vi arbejder aktivt med at udvælge og forbedre de bedst mu-
lige samarbejdspartnere.

Ved besøg hos underleverandører er vurdering af miljøforhold et 
højt prioriteret område, og Gabriel kræver blandt andet, at produ-
centerne opfylder alle lokale myndighedskrav. Samtidigt vurderes 
leverandørerne i forhold til Gabriels egne miljøkrav, og sammen 
med underleverandører kan der gennemføres handlingsplaner, 
som sikrer, at miljøpåvirkninger løbende reduceres. Vores part-
nere forventes at arbejde i henhold til vores Code of Conduct,  
som de også skal underskrive. Vores Code of Conduct er et regel-
sæt, der tjener som vejledning med hensyn til forretningsadfærd 
og hjælper vores medarbejdere med at fastholde en etisk adfærd. 
Det hjælper os til at agere bedst muligt i vores værdikæder. Code 
of Conduct er udviklet på baggrund af UN Global Compact, og er 
i overensstemmelse med brancheorganisationen Dansk Mode & 
Textils anbefalinger.

Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører 
kortlægges miljøforhold og miljøledelse, og disse vurderes i for-
hold til opfyldelse af krav i ISO 14001. Endvidere anvendes Code 
of Conduct-krav samt kriterier for mærkning med Oeko-Tex eller 
miljømærkning med EU Ecolabel til at vurdere performance. Disse 
ordninger stiller også direkte krav til leverandørerne, hvor over-
holdelse verificeres af tredjepart. Opfølgning med Gabriels part-

nere i Europa varetages af teamet fra Aalborg, mens Gabriel Asia 
Pacific foretager tilsvarende opfølgning hos samarbejdspartnere i 
deres region.

Der er et tæt samarbejde med vores farveri Scandye, hvor vi har 
løbende opfølgning om miljøprojekter og forbedringer. Gabriel 
A/S ejer 49% af aktieandelen i Scandye UAB, og derudover ud-
gør miljøpåvirkningerne fra processerne i farveriet en væsentlig 
del af de miljøpåvirkninger, der kan tilskrives tekstilet i dets livs-
tid. Aktiviteterne hos Scandye er derfor i fokus i nedenstående 
mål- og resultatoversigt. Scandyes miljøresultater i regnskabs-
året 2011/12 påvirkes af en enkelt storkundes (anden end Gabri-
els) reducerede køb af lønfarvning i løbet af året. I regnskabsåret 
2012/13 sættes der fokus på energiforbruget, og der er planlagt 
projekter vedrørende isolering af ventiler og varmegenvinding 
fra produktionsudstyret. 

Gabriel deltager i brancheorganisationen Dansk Mode & Textils 
CSR-udvalg for fremme af CSR i branchen.  
Læs mere på www.dmogt.dk. 

Endelig er transport en relevant faktor, da det binder produktion 
og kunder sammen. Vi arbejder fortsat med at optimere trans-
porten, således at størstedelen transporteres via skib eller lastbil. 
Dette er også væsentligt ud fra en økonomisk betragtning. 

ansVarlig prodUKtion og leVerandØrstyring

Samling af tråd på 
 spindemaskine.
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Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

Det totale vandforbrug er reduceret 
med 26% ved farveriet Scandye.  
Samtidig er ratio for vandforbrug 
reduceret med 12% til 140 l/kg tekstil. 
Dette skyldes primært investeringer 
i nye maskiner, og at der målrettet 
farves med de maskiner, der har det 
laveste vandforbrug.

Det totale elektricitetsforbrug er redu-
ceret med 12% hos farveriet Scandye. 
Grundet lavere produktionsmængder 
til andre kunder end Gabriel er elektri-
citetsratio dog øget med 6% til 1,52 
kWh/kg tekstil.

Det totale gasforbrug er reduceret med 
13% hos farveriet Scandye. Grundet 
lavere produktionsmængder til andre 
kunder end Gabriel er gasratio dog 
øget med 5% til 1,08 m3/kg tekstil.

Farveriet Scandye har gennemgået audit 
efter SA8000 (Social Accountability), og 
har opnået certificering.

Reducere vandforbrug hos Scandye til 
135 l/kg tekstil.

Reducere elektricitetsforbruget hos 
Scandye til 1,48 kWh/kg tekstil.

Som minimum fastholde gasforbruget 
hos Scandye på 1,08 m3/kg tekstil.

Opnå EMAS certificering af  
farveriet Scandye.

ISO 9001 og ISO 14001-certificerin-
gen for Gabriel opdateres, således at 
den omfatter ny polsterleverandør og 
bygges op omkring den enkelte Master. 

Gennemføre uddannelse for relevante 
afdelinger i Gabriel, der kobler CSR, 
leverandører og værdikæden. 

Det skal undersøges, hvorledes der 
kan opstilles relevante KPI’er og mål 
for transportområdet gældende fra 
næste års miljøregnskab.  

Det nuværende vandforbrug hos Scan-
dye på 158 liter/kg ønskes fastholdt 
eller forbedret.

Det nuværende elektricitetsforbrug 
hos Scandye på 1,43 kWh/kg ønskes 
fastholdt eller forbedret.

Det nuværende gasforbrug hos  
Scandye på 1,03 m3/kg ønskes  
fastholdt eller forbedret.

ANSVARLIG PRODUKTION OG LEVERANDØRSTYRING: MÅL OG RESULTATER
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CODE OF CONDUCT

MENNESKERETTIGHEDER 

princip 1:  Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen  
af internationalt erklærede menneskerettigheder; og

princip 2:  Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til  
krænkelser af menneskerettighederne.

ARBEJDSTAGER RETTIGHEDER

princip 3:  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og  
effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

princip 4:  Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former  
for tvangsarbejde; 

princip 5:  Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af  
børnearbejde; og

princip 6:  Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation  
til arbejds- og ansættelsesforhold. 

MILJØ

princip 7:  Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til 
 miljømæssige udfordringer;

princip 8:  Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større 
 miljømæssig ansvarlighed; og 

princip 9:  Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning  
af miljøvenlige teknologier.

ANTI-KORRUPTION 

princip 10:  Virksomheden bør modarbejde alle former for  
korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

DYREVELFÆRD

princip 11:  I virksomheder hvor dyr bruges som arbejdskraft  
eller i produktionen (eks. uld), bør disse dyr blive  
fodret og behandlet med værdighed og respekt, og  
intet dyr må bevidst blive skadet eller udsat for 
smerte i deres liv. Aflivning af dyr bør på alle tids-
punkter foregå med brug af de hurtigste og mindst 
smertefulde og ikke-traumatiserende metoder der er 
til rådighed og godkendt af nationale og anerkendte 
dyrlæger, og kun udført af instrueret personale.

VELGØRENHED

princip 12:  Virksomheden opfordres til at arbejde for og søge 
 involvering i lokalt eller globalt velgørenhedsarbejde 
om kring forbedringer af sociale forhold og levestandard. 

MONITORERING OG EVALUERING 

princip 13:  Virksomheden må på alle tidspunkter være åben  
og  tilgængelig for annoncerede og ikke-annoncerede 
audits der skal monitorere og evaluere overens-
stemmelse med denne Code of Conduct.

Klargøring til kædeskæring.
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Scandye UAB udfører en stor del af Gabriels 
farveri- og efterbehandlingsarbejde. 

SCANDyE UAB, 
LITAUEN

Scandye er certificeret efter ISO 9001, ISO 1400, OHSAS 18001 
samt SA 8000. Scandyes produkter lever derudover op til kravene 
i de forskellige mærkningsordninger, Gabriel har udvalgt, hvilket 
betyder, at der eksempelvis ikke anvendes tungmetaller eller 
andre farlige stoffer til processerne. 

Arbejdet med ledelsessystemerne og de forskellige mærkninger 
gør det nemt for fabrikken at overholde de udledningskrav, som 
de lokale myndigheder giver dem, og det sikrer et godt arbejds-
miljø på fabrikken.  

Scandye har kapacitet til at behandle over 1 million kg tekstil 
årligt og er eksperter i farvning af uld og polyester både som 
garn, vævet og strikket. 

Scandye har sit eget laboratorium, hvor der arbejdes med recep-
ter, og hvor tekstilernes egenskaber kan testes. Scandye har et 
meget fleksibelt produktions-setup, hvor der er mulighed for at 
producere mange forskellige ordrestørrelser. 

iso 9001
iso 14001

ohsas 18001
sa 8000



Gabriel Asia Pacific arbejder med salg af egne designede og producerede produkter 
samt udvikling og sourcing af produkter til salg gennem Gabriel A/S. Der er et tæt 
samarbejde, blandt andet hvad angår produktmærkninger.

Foruden den danske General Manager er kontoret udelukkende 
bemandet med kinesiske medarbejdere, bl.a. tre tekstilingeniører 
med hver deres spidskompetencer og en logistikchef, der har an-
svaret for,  at leveringen foregår til rette tid på rette sted.

Gabriel Asia Pacific benytter sig af et netværk af moderne og spe-
cialiserede tekstilfabrikker. Alle er udvalgt, så de opfylder samme 
krav til miljø og kvalitet som Gabriels øvrige leverandører. Der fore-
tages løbende tests og kvalitetskontrol, og herudover har Gabriel 

Asia Pacific et omfattende program for leverandørbesøg, hvor de 
faktiske forhold er i fokus. 

Gabriel Asia Pacific er certificeret af DS Certificering efter ISO9001 
og ISO14001. Systemet er tæt integreret med Gabriels totale kva-
litets- og miljøledelsessystem: det er præcis de samme kvalitets-
standarder som opretholdes uanset om produkterne fremstilles i 
Europa eller i Kina.

GABRIEL  
ASIA PACIFIC

iso 9001
iso 14001



Gabriel anvender bredt accepterede og internationalt anerkendte 
produktmærkninger og certificeringer. På produktsiden har vi 
valgt at fokusere på EU Ecolabel, Oeko-Tex, Cradle to Cradle samt 
den nordiske Svane, og har ofte været frontløber inden for indu-
strien til at tage nye mærker ind. I 2002 fik Gabriel, som den første 
møbelstofproducent i verden, EU Ecolabel på en stor del af sorti-
mentet, og i 2010 var Gabriel den første danske virksomhed til at 
opnå en Cradle to Cradle-certificering. 

Produktmærkningen er med til at sikre, at der er objektivt belæg 
for, at det vi fortæller om vores produkter er korrekt. Mærknings-
ordningerne betyder, at vores produktprogram er underlagt en 
række forskellige eksterne tests og godkendelser, som er vores kun-
ders garanti for produkternes performance. Det gælder både inter-
nationalt anerkendte produktstandarder, eksempelvis vedrørende 
slidstyrke og brandsikring, og det gælder på miljøområdet.
 

Vores krav er, at et miljømærket produkt skal kunne opfylde alle 
kundens behov på samme niveau eller bedre end et produkt, der 
ikke er miljømærket. På Gabriel er der ikke en specifik grøn pro-
duktlinje – alle produkter opfylder høje krav, som afspejler de krav, 
der gives af Oeko-Tex ordningen eller EU Ecolabel. På udvalgte om-
råder har vi også inkluderet en certificering efter Cradle to Cradle 
ordningen, og vi forventer dette område vil udvides i fremtiden. 

Som tidligere nævnt er Gabriel også certificeret efter ISO 9001, 
ISO 14001 samt EMAS. Dette har vi gjort for at sikre, at vi sy-
stematisk kan styre alle parametre vedrørende vores produkters 
frembringelse, og for at vi konstant kan skabe forbedringer af 
vores performance. Vi har mange miljø- og kvalitetsdata til rådig-
hed på vores produkter og kan således også bidrage med specifik 
viden, hvis en kunde ønsker en særlig mærkning af sit produkt ret-
tet mod et bestemt marked. Vi foretager selv en løbende identifi-
cering og prioritering af, om vi skal tage nye produktmærkninger 
ind i vores portfolio, da det kan være en vej ind på nye markeder.

milJØmÆrKning og CertifiCeringer 

 
Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

2 produkter har opnået certificering 
efter EU Ecolabel.

1 produkt har opnået certificering   
efter Svanen.

15 produkter har opnået certificering 
efter Oeko-Tex

Alle nye produkter skal mærkes med 
enten EU Ecolabel eller Oeko-Tex.

Produktprogrammet er revideret og 
opdateret til at imødekomme nye krav 
i EU Ecolabel, som forventes vedtaget 
marts 2013.

Udvidelse af C2C programmet med 
mindst et nyt polyester produkt.

MILJØMÆRKNING OG CERTIFICERINGER: MÅL OG RESULTATER

Alle nye produkter skal mærkes med 
enten EU Ecolabel eller Oeko-Tex.
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EU Ecolabel
EU Ecolabel (Blomsten) er den europæiske unions miljømærke. Mærket forholder sig til miljøforhold i hele 
produktets livscyklus med fokus på energi, vand og kemikalier og prioriterer at reducere de væsentligste 
miljøpåvirkninger for et givent produkt. For tekstiler betyder det, at der er fokus på mængden af pesticid-
rester i råvaren, vask af den rå uld, brugen og udledningen af farlige kemikalier i produktionen samt 
 mængden af sundhedsskadelige stoffer og tungmetaller i det færdige produkt.
Derudover stiller EU Ecolabel krav om produktets kvalitet, således at det miljømærkede produkt er mindst 
lige så godt som det ikke-mærkede alternativ.

  

Oeko-Tex
Oeko-Tex er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Mærket viser, at varen er testet og godkendt 
ud fra de krav, den internationale Oeko-Tex®-forening har stillet. Krav, der drejer sig om indholdet af 
 kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade kroppen. Mærkningen er mere omfattende 
end lovgivningen, og kravene er opdelt i fire klasser afhængig af tekstilets anvendelse (hvor tæt på kroppen 
tekstilerne er). Nogle af de stoffer, der er krav om, er eksempelvis formaldehyd, kemikalierester med sur 
eller basisk virkning, pesticider, fenoler, tungmetaller, særlige farvestoffer samt ftalater. 

 

Cradle to Cradle 
Cradle to Cradle (C2C) gør op med den måde vi anskuer vores ressourcer på (udvind, brug, smid væk), og 
arbejder for at skabe lukkede kredsløb med enten tekniske eller biologiske næringsstoffer. Konceptet er 
formuleret af tyskeren Michael Braungart og amerikaneren William McDonough i 2002, men ideerne bag 
konceptet breder sig nu i flere kredse. 
En C2C-certificering vurderer produktet i forhold til fem kategorier: fornybar energi, vandforbrug, materia-
lernes sundhed, social ansvarlighed og materialegenanvendelse. Resultatet er en certificering på ét af fem 
niveauer. Ordningen administreres af The Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Ledelsessystemer: ISO 9001, ISO14001 og EMAS
ISO 9001 og ISO 14001 er begge standarder for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse, som en virksomhed 
kan vælge at lade sig certificere efter. Begge standarder bygger på princippet om at skabe løbende forbed-
ringer, hvilket skabes ved at gennemføre en fast cyklus: nuværende situation vurderes, der sættes mål og 
formuleres politikker, nødvendige handlinger implementeres og til slut måles resultatet. På baggrund af 
dette vurderes det, om handlinger og mål er tilstrækkelige, der foretages forbedringer og sættes nye mål. 
ISO 9001 fokuserer på parametre med betydning for en virksomheds kvalitetsperformance, mens ISO 14001 
vedrører de forhold, der har betydning for miljøpræstationen. I dette er audit et væsentligt redskab til at 
vurdere, om systemerne fungerer efter planen. 
EMAS (the EU Eco-Management and Audit Scheme) har mange paralleller til ISO14001, eftersom alle krav i 
ISO 14001 er indbygget i EMAS. På nogle områder er ordningen dog mere ambitiøs; eksempelvis stilles der 
krav om en offentliggjort miljøredegørelse og målbare miljømæssige forbedringer år for år. 

Gabriel: 10 års garanti
Gabriel yder 10 års garanti mod gennemslidning på alle møbelstoffer i prislisten ved normal kontor- eller 
hjemmebrug, normal vedligeholdelse samt velegnet polstring. Mærket er designet af Gabriel
Endvidere har Gabriel en omfattende pletfjerningsguide, som også kan bruges til at holde tekstilet flot og 
rent, hvis uheldet skulle være ude.

Gabriel: Fri for Tungmetaller
Mærket blev udviklet af Gabriel tilbage i 1980’erne for at signalere over for kunderne, at Gabriel kunne 
 tilbyde farveprogrammer uden brug af tungmetaller. Gabriel var den første danske tekstilproducent til  
at introducere dette, og i dag anvendes der ikke tungmetaller til at farve kollektionerne.  
Siden dengang er miljømærkerne kommet til, og de regulerer også grænseværdier for tungmetaller. 
 Mærket bruges stadig også som et symbol på vores tradition for at gå forrest i branchen.
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www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/  

www.oeko-tex.com 

www.mbdc.com

ec.europa.eu/environment/emas/

www.c2ccertified.org www.epea.com

www.iso.org
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Innovation og værdiskabende samarbejde er fundamentet for 
Gabriels mission, og dette afspejler sig også i den måde vi ar-
bejder med vores miljøpåvirkninger på. Vi ønsker at være vores 
kunders foretrukne udviklingspartner, således at kunden, ståen-
de overfor en ny udfordring, ser det som meget naturligt at tage 
Gabriel med på råd. Vi er i stand til at løfte miljøopgaver i hele 
produktets livscyklus, og vi deler gerne denne viden med vores 
kunder. Samtidig ønsker vi også at inspirere vores kunder til nye 
veje i deres miljøarbejde, afdække nye muligheder og dermed 
tilbyde kunderne nye løsninger, der kan gavne deres forretning. 
Vores politikker er fastlagt ud fra, at vi ønsker at være førende på 
området; vi går længere, end hvad der er grænseværdier i lov-
givningen. Det beskytter også vores produkter imod stramninger 
i lovgivning, fordi vi allerede er på forkant, når nye krav gøres 
obligatoriske for alle. 

Der er et tæt samarbejde mellem Masters i Gabriel om udvik-
lingen af nye produkter. Gabriels QEP Master (kvalitet, miljø og 
produktion) er involveret tidligt i udviklingsforløbet, således det 
sikres, at krav og nye muligheder er klarlagt og integreret i pro-
duktudviklingsprocesserne. 

De senere år har Gabriel QEP Master også anvendt sine kompe-
tencer over for eksterne partnere, der ikke er involveret i vores 
traditionelle værdikæder. Dette er med til at udvikle kvalitets- 
og miljøarbejdet hos disse partnere, og samtidig udvider QEP 
 Master sit forretningsområde. 

UdViKling og innoVation

Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

Opnåelse af Cradle to Cradle certifice-
ring af KE Fibertec, Vejen.
Etableret samarbejdsaftale med EPEA 
Hamburg vedr. konsulentydelser 
omkring C2C.

Ikke afsluttet

Udvide kundeportefølje for  
ekstern rådgivning. 

Gennemføre Cradle to Cradle 
trænings program i samarbejde  
med EPEA, inklusiv deltagelse af 
eksterne parter.

Udarbejde livscyklusvurdering (LCA) 
for to typer af hovedprodukter og 
 kommunikere resultatet til interne  
og eksterne interessenter.

Udbyde miljørådgivning  
til eksterne kunder.

Gennemførelse af Cradle to Cradle 
uddannelse.

UDVIKLING OG INNOVATION: MÅL OG RESULTATER
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MILjØET ER VORES 
FæLLES ANSVAR

Vores mål med samarbejdet var ikke kun, at KE Fibertec kunne komme 
hurtigt og trygt igennem certificeringsperioden, men også at vores erfa-
ringer på C2C-området kommer andre til gavn. Miljøansvar bør nemlig 
være kollektivt, så viden deles med andre virksomheder, som stræber 
efter samme værdier. 

Med en C2C-certificering på sølvniveau på ventilationskanalen CradleVent 
har tekstilkanal-producenten KE Fibertec opnået en unik position på 
ventilationsmarkedet – ingen anden producent kan levere en ventilations-
kanal, der lever op til de strenge dokumentationskrav, som certificeringen 
stiller. For KE Fibertec er C2C-certificeringen både et etisk og økonomisk 
skridt mod en bæredygtig fremtid: 

– Som virksomhed ønsker vi at tage et større ansvar overfor miljøet og 
udvikle bæredygtige produkter, der har en plads på fremtidens marked. 
Der er heller ingen tvivl om, at behovet for C2C-produkter stiger, for både 
energikrav inden for byggeriet skærpes, og råvaremangel med pris-
stigninger til følge er allerede nu en kritisk faktor i branchen. Derfor er 
det kun helt naturligt for os at se på genbrug af materialer i stedet for 
produktion af nye, siger Claus Albertsen, marketingchef i KE Fibertec. 

vi kenDer vejen
I CradleVents spæde start henvendte KE Fibertec sig til Gabriel og Mile-
stone Pro for at indgå et samarbejde vedr. konsulentrådgivning på C2C-
certificeringsprocessen. Som den første virksomhed i Danmark opnåede 
vi i 2010 C2C-certificering på vores Gaja-tekstil, og i den forbindelse tog 
vi en beslutning om, at vores viden og erfaringer skulle deles med andre 
virksomheder, der også stræber efter de højeste miljøcertificeringer:

– Vores viden skal ikke bruges eksklusivt på egne produkter. Tværtimod, 
ønsker vi at bidrage til andres miljøarbejde, for når det drejer sig om 
miljøet, så har vi alle ét fælles mål: At skabe en grønnere fremtid, fortæl-
ler Kurt Nedergaard, Business Manager i Gabriel QEP. - Derfor tilbyder vi 
nu konsulentrådgivning på C2C-certificeringer, og de virksomheder, der 
vælger Gabriel som samarbejdspartner, slipper for at gå den lange vej til 
certificeringen på egen hånd. Vi har nemlig allerede været der. 

samarbejDet gjorDe forskellen
Kun ni måneder senere stod KE Fibertec klar med C2C-certificeringen af 
CradleVent. Forventningerne er høje, for det er et banebrydende produkt, 
der vil hæve standarden i hele ventilationsbranchen. Samarbejdet med 
Gabriel har været en afgørende faktor i produktudviklingen – et valg, som 
Claus Albertsen ikke har fortrudt: 

– Gabriels viden på området har gjort en stor forskel i udviklingen af 
CradleVent, og vi har følt os trygge hele vejen igennem. Deres viden  
om faldgruber og dokumentationskrav var uundværlig. 

c2c åbner Døre
KE Fibertec har som følge af C2C-certiferingen af CradleVent oplevet en 
stigende interesse især fra bygningsarkitekter, der efterspørger bære-
dygtige elementer i byggeriet. Hvor ventilationskanalen tidligere var 
henvist til de tekniske rådgiveres bord, er den nu blevet en del af visionen 
og udtrykket – både farver, former og bæredygtighed er kommet i spil, når 
det gælder fremtidens ventilationskanaler.

– C2C er en god og farbar vej, vi er kommet ind på takket være Gabriel, 
og vi håber på mere samarbejde i fremtiden. Rejsen er kun lige begyndt, 
slutter Claus Albertsen.

Da KE Fibertec i 2012 lancerede verdens første C2C-ventilationskanal, CradleVent, vakte det 
stor begejstring hos Gabriel, der har fungeret som sparringspartner i certificeringsprocessen. 



ZenXit består af højelastiske og fleksible polyesterfibre, der er sprøj-
testøbt til en fjedrende, tredimensionel netstruktur. Støbningen kan 
varieres i tæthed og tykkelse, således at materialet har mange anven-
delsesområder. 

ZenXit er ekstremt åndbart, vandafvisende, bakterieafvisende og vask-
bart samtidig med, at det er formstabilt og understøtter kroppen på en 
hensigtsmæssig og behagelig måde. Dette giver et godt polstermate-
riale med gode temperatur- og fugtighedsregulerende egenskaber. CSR 
er også at give brugerne øget livskvalitet og komfort, og ZenXit viser et 
lovende potentiale i den retning.

Udover de rent funktionsmæssige fordele har ZenXit også en lang række 
positive miljøegenskaber. I fremstillingen af ZenXit anvendes ikke de 
skadelige kemikalier, som anvendes til produktionen af den traditionelle 
PU-skum (eks. isocyanater, som kan være allergi- og astmafremkal-
dende og i enkelte tilfælde kræftfremkaldende). Samtidig kan ZenXit 
recirkuleres til nye produkter efter endt brug. 

ZenXit er blevet udviklet med udgangspunkt i en miljødagsorden som et 
alternativ til den traditionelle PU-skum. Da produktet begyndte at tage 
form, viste det sig imidlertid, at produktet også kunne løse flere af bran-
chens udfordringer med komfort og hygiejne. ZenXit er således også et 
fremragende eksempel på, hvordan innovation og udvikling kan opstå, 
når man arbejder samlet med at løse flere problemstillinger på én gang.

Glem alt, hvad du ved om polstermaterialer – et nyt revolutionerende produkt har  
set dagens lys. Det er et materiale, der ikke går på kompromis med komfort, miljø  
eller hygiejne. Det er branchens revolutionerende alternativ til PU-skum. 

POLSTRING 
BLIVER ALDRIG  
DET SAMME IGEN



Gabriel skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med 
rette kompetencer og viden for fortsat at kunne skabe innovation 
og vækst som en international virksomhed. Gabriel prioriterer,   
at alle anvender, udvikler og deler viden og kompetencer. Alle 
ansatte informeres løbende om Gabriels vision, strategi, mål 
samt aktivitetsplaner og får løbende information om deres 
arbejdssituation i forbindelse med medarbejdersamtaler og 
 afdelingsmøder. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder  
efter klare mål og ansvarsområder, og at den faglige og  
personlige udvikling stimuleres.

Gabriel tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads for alle med-
arbejdere. Derfor blev medarbejdertilfredshedsmålingen gen-
nemført igen i 2012 for såvel danske som udenlandske medarbej-
dere. Den gennemsnitlige tilfredshed var 4,1 målt på en skala fra 
1-5. Ud fra undersøgelsen får den enkelte Master en individuel 
rapport, som danner grundlag for eventuelle forbedringsind-

satser, og der udarbejdes ligeledes en overordnet rapport, som 
danner grundlag for en handlingsplan for indsatsområder på 
tværs i virksomheden. 

Vi påtager os også et socialt ansvar i lokalsamfundet og agerer 
som en rummelig arbejdsplads. Dette sker blandt andet ved op-
rettelse af fleksjobs, praktikpladser og arbejdsprøvninger. En-
delig ønsker Gabriel at støtte studerende med praktikophold og 
indgå i uddannelsesprojekter, der kan være til gavn for både de 
studerende og virksomheden. 

Desuden arbejder vi med sundhedsfremme; der er fokus på sund 
kost i kantinen, medarbejderne tilbydes gratis frugt, der ydes et 
årligt tilskud til sportsaktiviteter, og der arrangeres deltagelse i 
den årlige DHL-stafet i Aalborg. Alle medarbejdere er derudover 
omfattet af en sundhedsforsikring .

soCialt ansVar og arbeJdsmilJØ

Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

Trivselsmålingen er gennemført  
med resultatet 4,1.

Alle obligatoriske samtaler 
er  gennemført. Desuden er 
 opfølgningssamtaler igangværende.

Gennemføre trivselsmålingen, og  
opnå et resultat på 4,1 eller bedre. 

Gennemføre alle obligatoriske 
medarbejderudviklingssamtaler samt 
gennemføre halvårlige opfølgnings-
samtaler.

Starte målinger på sygefravær, og  
opnå sygefravær på max 3,5 %

Gennemføre vurdering af om og 
hvordan en OHSAS 18001-certificering 
kan gennemføres i Aalborg. 

Gennemføre trivselsmålingen. 

Gennemføre alle obligatoriske 
medarbejderudviklingssamtaler samt 
gennemføre halvårlige opfølgnings-
samtaler (ikke obligatorisk).

SOCIALT ANSVAR OG ARBEJDSMILJØ: MÅL OG RESULTATER
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FurnMaster tilbyder outsourcing for møbelproducenter, der ønsker at overlade 
projektstyring, produktion og logistik til én leverandør. Vi stiller vores globale 
netværk af underleverandører til rådighed og tilbyder en unik genvej til 
møbelproduktion af højeste kvalitet. 

FURNMASTER
– din genvej i møbelindustrien

FurnMaster har ekspertisen, mulighederne og kontakterne til at 
kunne tage over på alt fra idé- og designudvikling til alternative/
innovative tekstilløsninger, indkøb, produktion og logistik – og 
dækker hele værdikæden. Mange kunder vælger at lægge total-
entreprisen hos Masteren, fordi det frigør kundens ressourcer til 
andre aktiviteter. 

FurnMaster varetager hele eller dele af møbelproduktionen lige 
fra tilskæring af stoffet til polstring, sourcing af komponenter, 
montage og levering hos kunden. Når vi på den måde samler 
kunders møbelproduktion, betyder det også, at vi samler det spild 
der opstår i produktionsprocessen hos os. Det medfører bedre 
muligheder for genanvendelse, idet vi har fuld kontrol over mate-
rialerne, vi kender deres sammensætning og kan sikre den rette 
kvalitet og mængde til efterfølgende recirkuleringsprocesser. 

Et af produkterne i FurnMasters produktpalette er SilentSolution. 
SilentSolution er en akustisk løsning til kunder, der har et ønske 
om brug af lyddæmpende materialer med ubegrænsede design-
mæssige muligheder. Vi arbejder med 2 varianter af Silent-
Solution, der begge består af genbrugsfibre. 

 ∙  Recycled Grey er specielt velegnet til kontorafskærmning. 
 Materialet er fremstillet af genbrugsfibre fra bomuld, uld og 
syntetiske tekstiler samt korte polyesterfibre og smeltefibre. 

 ∙  Recycled White egner sig til beklædning af skærmvægge, lofter, 
vægge og andre formål. Recycled White består af genbrugs-
materiale fra plastikflasker og polyesterfibre. 

SilentSolution er dermed et vigtigt bidrag i forhold til at udnytte 
tekstilressourcer og lukke ressourcekredsløb, som samtidig 
sikrer råvarerne som minimum bevarer deres kvalitet. Over-
skudsmaterialet leveres fra en kendt leverandør, således er der 
sikkerhed for produktets indhold, så det er muligt at genbruge 
fibermaterialet i en senere produktion.

Læs mere på:  
www.gabriel.dk/dk/business-units/furnmaster/

http://www.gabriel.dk/dk/business-units/furnmaster/


Gabriel hører hjemme på Hjulmagervej, hvor det hele startede 
i 1851. I dag er de gamle erhvervsbygninger omdannet til lyse 
kontorlokaler med et godt og spændende arbejdsmiljø. I dag 
fungerer ejendommen som moderne hovedkontor for Gabriel, 
og som arbejdsplads for en lang række virksomheder, der lejer 
sig ind hos Gabriel Erhvervspark. Gabriel har ansvaret for drif-
ten af bygningen, herunder beredskabsplaner.

De væsentligste direkte påvirkninger relateret til Gabriels akti-
viteter opstår i forbindelse med vores aktiviteter på adressen i 
erhvervsparken. Disse er energiforbrug, varmeforbrug, vand-
forbrug og affaldsgenerering. Der er udviklet en fordelingsnøgle 
på miljøpåvirkninger mellem de forskellige lejere i Gabriel Er-
hvervspark: ved regnskabsårets afslutning udgjorde Gabriels 
andel således 54% af det samlede areal af ejendommen. Denne 
rede gørelse oplyser det samlede forbrug for Erhvervsparken, 
da mange af faciliteterne er fælles. I samråd med lejerne er der 
etableret måling af særligt store påvirkninger, hvor installatio-
nerne er opbygget på en måde, så forbruget direkte kan hen-
føres til de lokaler, lejeren anvender. 

Gabriel skal ikke længere have specielle miljøgodkendelser til 
f.eks. udledning af spildevand, idet der ikke længere er produk-
tion i Aalborg. Krav til støj, der er fastlagt af Aalborg Kommune, 

er overholdt. Vilkår er gengivet under Noter. Beredskabsplanen 
er netop blevet opdateret, og Gabriels ansatte er trænet i anven-
delsen af denne. Derudover har en række medarbejdere været på 
kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter.  Desuden er andre 
lejere informeret om indholdet af beredskabsplanen og opfordret 
til at træne egne ansatte i anvendelsen af denne.

I regnskabsåret 2011/12 er der opnået en væsentlig besparelse på 
energiforbruget til opvarmning på 27%, hvilket skyldes en for-
bedret styring af varmeforbruget blandt andet i weekenden, men 
samtidigt er der blevet lukket ned for varmen flere steder. Elfor-
bruget er øget 22%, men dette kan tilskrives lejere i erhvervspar-
ken, som har øget aktivitet.  Ligeledes forventer vi en yderligere 
stigning i energiforbruget relateret til Gabriels aktiviteter, da der 
skal etableres køleanlæg i det gamle væveri.

Pr. 30. september 2012 har Gabriel Ejendomme A/S udlejet ca. 
6.000 m2, hvilket svarer til næsten fuld udlejning af det renove-
rede bygningsareal. Ledelsen vurderer til stadighed, hvorledes 
ejendommens værdi og indtægter kan udvikles og optimeres til 
fordel for både lejere og ejere. I disse overvejelser indgår også 
hensyn til elektricitets- og varmeforbrug.

gabriel erhVerVsparK

Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13

Varmeforbruget er reduceret med  
91 MWh, svarende til en reduktion  
på 27%. Der er ikke korrigeret  
for graddage. 

Fastholde varmeforbruget  
på 251 MWh.

Etablere bedre kildesortering af affald  
fra kontorområder

Identifikation af forbedringsmuligheder 
i indstilling af opvarmningssystemer, 
som giver en reduktion i opvarmnings-
behovet på mindst 17,0 MWh svarende, 
til 5% af det nuværende varmeforbrug.

GABRIEL ERHVERVSPARK: MÅL OG RESULTATER
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Konsoliderede data
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 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

MILJØDATA AALBORG

Nøgleindikatorer og miljødata

Energi
Fjernvarme (m3) 23.205 31.655 35.587 – –
Fjernvarme (MWh) 251 342 384 – –
Beregnet CO2 emission (ton) 86 117 131 – –
Beregnet SO2 emission (ton) <1 <1 <1 – –

El (MWh) 532 435 405 – –
Beregnet CO2 emission (ton) 201 194 181 – –
Beregnet SO2 emission (ton) <1 <1 <1 – –
Andel fornybar elektricitet (%) 26

Total energi (MWh) 782 777 790 – –
Total beregnet CO2 emission (ton) 287 311 312 – –

Spildevand
Spildevand (m3) 1.029 860 1.421 – –
    
Affald
Industriaffald (ton) 14,5 16,4 22,0 – –
Pap til genbrug (ton) 4,3 5,1 5,5 – –
Plast til genbrug (ton) 1,2 0 1,2 – –

Arealanvendelse
Samlet grundareal (m2) 31.860 31.860 31.860 – –
Bebygget grundareal (m2) 9.530 9.530 9.530 – –
Veje- og parkeringsareal (m2) 3.715 3.715 3.715 – –

 
RÅVAREFORBRUG
Nøgleindikatorer og miljødata
Garn (ton): 727 947 664 650 977
Polyestervarer (ton): 531 346 341 270 371

MILJØDATA SCANDYE
Nøgleindikatorer og miljødata

Naturgas (m3) 1.272.107 1.455.032 1.238.957 994.551 739.164
Naturgas (m3/kg) 1,08 1,03 1,11 1,36 1,18
Beregnet CO2 emission (ton) 2862 3.274 2.788 2.238 1.663

El (MWh) 1.792 2.037 1.769 1.292 1.248
El (kWh/kg) 1,52 1,43 1,58 1,77 2,00
Beregnet CO2 emission (ton) 194 220 191 140 135
Beregnet SO2 emission (ton) <1 <1 <1 <1 <1
Andel fornybar elektricitet (%) 10 – – – –

Total beregnet CO2 emission pr. kg 2,59 2,47 2,67 3,25 2,87

Spildevand (m3) 164.570 223.804 191.107 148.838 112.868
(l/kg) 140 158 171 204 180

Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. 



Anvendt regnskabspraksis
Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i 
EMAS-forordningen. Oplysninger til redegørelsen er baseret på data 
fra løbende interne og eksterne målinger og rapporteringer i henhold 
til miljøledelsessystemet. I miljøredegørelsen indgår både absolutte 
mængder og nøgletal. 

Historiske data
Data fra før 2009/10 er ikke medtaget for Aalborg, eftersom tidligere 
data omfatter produktion. Det vil derfor ikke give et sammenligneligt 
billede, hvis disse medtages.  Produktionen blev i maj 2009 endeligt 
outsourcet til farveriet Scandye, hvis væsentligste miljøindikatorer og 
påvirkninger ses. Historisk forbrug af vigtigste råvarer er oplyst for  
de sidste 5 år, da dette forbrug ikke er påvirket af produktionsstedet.

Nøgleindikatorer
Rapporteringen af nøgledata følger EMAS-III anbefalinger om at ud-
trykke værdien A (de årlige samlede input/påvirkninger på det pågæl-
dende område), værdien B (det samlede årlige output), samt værdien  
R (forholdet mellem A og B). 

Energi
Ved omregning af m3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling  
på 35 °C. Ved beregning af udledning af CO2 for Aalborg er der anvendt 
miljødeklaration fra Aalborg Fjernvarme 2011. Den anvendte fjern-
varme er primært spildvarme fra fremstilling af el. Andel af elektricitet 
fra vedvarende kilder er baseret på info i Generel Deklaration på el 
2011 fra Energinet.dk. Udledninger relateret til fremstilling af elektri-
citet er baseret på Miljødeklaration af el til Grønt Regnskab  
fra Energinet.dk. 

Til udregning af emissioner relateret til elektricitetsforbrug i Litauen 
anvendes oplysninger fra Enerdata vedr. CO2. Denne kilde er mere 
nøjagtig, end hvad der tidligere er anvendt, og der er således kor-
rigeret bagudrettet. Til at beregne emissioner for naturgasforbruget i 
Litauen er anvendt Dansk Gasteknisk Center emissionsberegner, med 
anlægstypen store kedler. 

Udledning af NOx og CH4 er ikke medtaget, idet de udledte mængder 
er vurderet som uvæsentlige. Ved gennemgang af miljødata har vi 
konstateret, at omregningsfaktoren for SO2-udledning har været brugt 
forkert. Data er derfor korrigeret med tilbagevirkende kraft. 

noter: mÅlemetoder og beregningsgrUndlag 
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Spildevand
Udledning af spildevand i både Aalborg og Litauen svarer til den købte 
mængde af kommunalt drikkevand. 

Råvareforbrug
Det oplyste råvareforbrug indeholder spild under produktionen, som 
udgør ca. 5%. Derudover indeholder det også handelsvarer. Forholds-
tal for Scandye er beregnet med udgangspunkt i Scandyes totale 
råvare forbrug, som også omfatter råvarer forbrugt til andre virksom-
heders produktioner. 

Affald
Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som 
følge af renovering af bygninger/maskinanlæg.

Arealanvendelse
Data for arealanvendelse stammer fra BBR-oplysninger. Ikke-bebyg-
get areal udgør et parkområde, der grænser op til åen, som var en 
forudsætning for den valgte placering af virksomheden i 1851.

Krav til støj
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder” skal følgende støjkrav opfyldes:

Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrige-
rede støjniveau dB(A) må på intet punkt i de nævnte områder overstige 
de neden for anførte værdier:

De anførte grænseværdier for støjbidraget er fastsat ud fra den forud-
sætning, at de skal overholdes inden for følgende tidsrum:

For dagperioden kl. 07.00-18.00 (kl. 06.00-18.00 mandag – fredag) skal 
grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tids-
rum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes 
inden for den mest støjbelastende time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 (kl. 22.00-06.00 mandag – fredag) skal 
grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tids-
rum på en halv time.
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  H1 H1 Kolonihaver B1 R1 
  Kærby – let industri Kærby – boliger K.P.till.2.33 Kærby Frydendal

Dag: 
Mandag-fredag 06.00-18.00  60     55    50    45    50
Lørdag 07.00-14.00  60     55    50    45    50
Lørdag 14.00-18.00 60     45    45    40    45
Søn- og helligdage 07.00-18.00        60     45    45    40    45

Aften: 
Alle dage 18.00-22.00        60     45    45    40    45

Nat: 
Mandag-fredag 22.00-06.00        60     40    40    35    45
Lørdag, søndag og  22.00-07.00        60     40    40    35    45
Helligedage

Maksimalværdi af støjniveau om natten:           55    55    50    55



FurnMaster (etableret i 2003/04) tilbyder underleverancer i form af 
logistikløsninger, tilskæring, syning, polstring og montering af møbler 
og skærmvægge til Gabriels Key Accounts. FurnMasters ydelser be-
tragtes som centrale i Gabriels kerneforretning og gav igen i 2011/12 
et stigende positivt bidrag til koncernresultatet og udgjorde mere end 
10% af koncernomsætningen.

Vækstmulighederne for forretningsenheden er udtalte og realiseres 
via gennemførelse af strategien ”møbelstof i anvendelse” og er styrket 
gennem polsterenheden FurnMaster UAB.

FurnMaster UAB (etableret i 2012) er en konkurrencedygtig polster-
enhed med det formål at supportere koncernens strategi om ” 
møbelstof i anvendelse” gennem produktionsydelser inden for  
området syning og polstring af komponenter og færdige møbler.

Gabriel Asia Pacific (tidligere Gabriel Kina) (etableret i 2003), der om-
fatter Gabriels repræsentationskontor og handelsselskabet Gabriel 
(Tianjin) International Trading Co., Ltd., sourcer produkter og ydelser 
til Gabriel i Europa og udvikler og sælger produkter og services til 
markedsledende møbelproducenter i Asien og USA.

I 2011/12 realiseredes markant stigende aktiviteter i såvel sourcing 
som salg, og Gabriel Asia Pacifics vækstrater fortsatte gennem såvel 
salg til lokale markedsførende producenter på det kinesiske marked 
som til øvrige asiatiske og nordamerikanske markeder.

SampleMaster (etableret i 2000/01) udvikler og producerer prøve- og 
salgsmateriale samt værdiskabende løsninger i form af effektive og 
 attraktive salgsværktøjer. Omsætningen i forretningsenheden udvikle-
de sig positivt og bidrager positivt til koncernresultatet. Det forventes, 
at forretningsenheden i 2012/13 vil være i stand til at generere vækst i 
såvel omsætning som resultat.

Gabriel Erhvervspark – Gabriel Ejendomme A/S (stiftet i 2011), som 
omfatter koncernens ejendomskompleks i centrum af Aalborg, udvik-
ler og udlejer kontorlokaler til såvel interne som eksterne lejere. Byg-
ningen blev i 2010 præmieret af Komiteen for bygningspræmiering i 
Aalborg ”for den respektfulde renovering af de gamle fabriksbygninger, 
som understøtter Aalborgs transformation fra industriby til videnby”.

InnovationMaster (etableret i 2006/07) arbejdede i 2011/12 fortsat 
med udviklingsprojekter, som rummer betydelige om end usikre ind-
tjeningspotentialer. Projekterne koncentreres om udvikling af tekniske 
tekstiler og beslægtede produkter, som forventes at finde anvendelse 
primært inden for Gabriels eksisterende værdikæde.

Foruden de produktrettede innovationsprocesser har InnovationMaster 
stået bag et større antal interne procesinnovationer, som er gen-
nemført i 2011/12 med det formål at understøtte Gabriels samlede 
 konkurrencedygtighed.

DesignMaster (etableret i 2006/07) gennemfører løbende design-
baserede udviklings- og konsulentaktiviteter, der tager afsæt i kunders 
og slutbrugeres ønsker, behov og adfærd. Dette sker på baggrund af 
grundlæggende markedsindsigt og målrettet research, der baserer  
sig på ”time-to-market“ inden for 3-18 mdr. 

Projekterne udføres i Gabriels eksisterende værdikæde og har som 
mål at realisere og formidle de potentialer, der er indeholdt i anven-
delsen af polstertekstiler, -teknikker og beslægtede produkter. Der 
igangsættes og gennemføres løbende aktiviteter, hvor kernekompe-
tencer som tekstilkonstruktion og -efterbehandling, polsterdesign og 
-teknologi bringes i anvendelse. Ligeledes indgår design og produktion 
af komplette møbelkomponenter i de løsninger, der tilbydes kunderne.

Med afsæt i temaet ”møbelstoffer i anvendelse“ og gennem en mål-
rettet formidling af Gabriels innovations- og udviklingsstrategi er der 
etableret tætte relationer til udvalgte møbelproducenters designere, 
udviklingsteams og beslutningstagere.

Ved indgangen til regnskabsåret 2012/13 har DesignMaster, i tillæg til 
internt initierede opgaver, et antal eksterne opgaver for flere af Gabri-
els Key Accounts.

KAM-Master (etableret i 2006/07) koordinerer samarbejdet mellem 
den enkelte Key Accounts organisation og Gabriels forretningsenheder 
med det formål at skabe maksimal værdi på langt sigt for hver enkelt 
Key Account og KAM-Master. Gabriels Key Account Managers er i 
2011/12 organiserede i seks selvstændige forretningsenheder, som 
hver især leder og styrer aktiviteterne til udvalgte kunder beliggende i 
deres område.

KAM-styrken er igennem hele regnskabsåret 2011/12 udvidet med 
ansættelse af yderligere KAM ressourcer i Danmark, Norge, Sverige   
og Tyskland, ligesom flere ansættelser forventes gennemført i 
2012/13. Styrkelsen er et led i den fortsatte udvikling af koncernens 
målrettede indsats over for udvalgte markedsledende producenter.

LogisticsMaster (etableret i 2006/07) håndterer vareflow og lager-
styring i hele værdikæden fra råvare over tekstil til færdigt møbel og 
udgør den primære støttefunktion i en af Gabriels kerneprocesser, 
logistik.

Kerneprocessen logistik har til formål at sikre høj leveringsevne til alle 
Gabriels kunder. Gennem hele regnskabsåret 2011/12 har leverings-
sikkerheden ligget på et højt niveau, som vurderes at være i markedets 
absolutte top.

TransportMaster (etableret i 2009/10) har ansvaret for transport-
ydelser og for kontinuerligt at sikre optimale fragtbetingelser for alle 
Gabriels forretningsenheder og kunder. TransportMaster spiller der-
udover en væsentlig rolle i koncernens drift og udvikling af etablerede 
lagerenheder, såvel som i etablering af nye distributionscentre.

gabriel masters
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FinanceMaster (etableret i 2006/07) har ansvaret for økonomistyring 
og den løbende regnskabsrapportering. FinanceMaster deltager ak-
tivt i synliggørelsen af værdiskabelsen i hele koncernen og varetager 
virksomhedens finansielle styring og risk management. I 2011/12 blev 
koncernens it-drift og -udvikling lagt ind under FinanceMaster med 
det formål at forankre koncernens it-udvikling i den kontinuerlige 
 forretningsudvikling og effektivisering.

MarketingMaster (etableret i 2006/07) er et fullservice marketing-
bureau, der tilbyder ydelser til Gabriels øvrige forretningsenheder  
og Gabriels kunder.

QEP-Master, Quality, Environment and Production, (etableret i 
2006/07) understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optime-
ring af kvalitets- og miljøforhold i produkter, ydelser og processer.  
QEP påtager sig ansvar for kvaliteten i alle produkter og ydelser,  
der afsættes, og supporterer sine kunder vedr. kvalitets- og miljø-
mæssige forhold i forsyningskæden. QEP tilbyder kompetencer  
inden for kvalitets- og miljøledelse, produktmærkning, arbejdsmiljø   
og produktfrembringelse. 

Teknik og anlæg (etableret i 2006/07) varetager ydelser inden for repa-
ration og vedligeholdelse af tekstilmaskiner, herunder alle former for 
smede-, maskin- og elarbejder samt reparation og vedligeholdelse af 
bygninger. Denne service tilbydes alle Gabriels forretningsenheder og 
samarbejdspartnere.
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erklærer DS Certificering A/S, akkrediteret til påtegnede 
Nacekode og brancheområde, at have verificeret: 

om organisationen som angivet i miljøre-
degørelsen fra organisationen med regis-
treringsnummer DK-000048 opfylder alle 
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) 1221/2009 af 25. november 
2009 om organisationers frivillige deltagelse 
i en fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS).

Attest

Udfærdiget:

2013.01.07

EMAS Miljøverifikator:

6003

13.92.10
  

NACE-kode:

Hjulmagervej 55
9000  Aalborg

615

DS Certificering A/S erklærer at have verificeret, om 
nedenstående firma som angivet i miljøredegørelsen fra 
organisationen:

Ved min underskrift erklærer jeg: Reference til miljøredegørelse:

- at verifikationen og valideringen er ud-
ført i fuld overensstemmelse med kravene 
i forordning (EF) nr. 1221/2009
- at resultatet af verifikationen og 
valideringen bekræfter, at intet tyder på 
mangler i efterlevelsen af gældende lov-
givning
- at data og oplysninger i organisationens 
miljøredegørelse, tegner et pålideligt, tro-
værdigt og korrekt billede af alle organisa-
tionens aktiviteter inden for det omfang, 
der er angivet i miljøredegørelsen.

Miljøredegørelse 2011/2012, 
dateret 21.12.2012, affattet på dansk

DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af 
miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog
Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS-registrring. 
EMAS-registrering kan kun foretages af registrerings-
organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. Dette 
dokument kan ikke i sig selv anvendes som en meddelelse 
til offentligheden.

Gabriel A/S

Reference til miljøledelsessystem:

Miljøhåndbog for Gabriel A/S, udgave af 
21.11.2012 

DS Certificering A/S
Kollegievej 6
DK 2920 Charlottenlund
Denmark

Niels Falk
Adm. Direktør
Managing director

VerifiKators pÅtegning
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Gabriel Holding A/S  |  Hjulmagervej 55  |  DK-9000 Aalborg

Phone: +45 9630 3100  | Fax: +45 9813 2544  |  E-mail: mail@gabriel.dk  |  www.gabriel.dk
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