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HabiCave

PRODUKTSPECIFIKATIONER HABICAVE - DK

Designregistret No 008146740-0001
Registreret som hjælpemiddel med HMI-No 128628
Shortlisted til Danish Design Award
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HabiCave

Hos Anne Mygind er vi i vores design drevet af en stærk vision om at være nytænkende og innovative med det fokus, at kvalitet går hånd i hånd med æstetik og bæredygtighed. Samtidig er vi passionerede omkring, at vores produkter skal skabe øget
trivsel hos brugeren.
HabiCave er det første lancerede produkt i en produktportefølje bestående af 4 Habi-møbler. Habi er en forkortelse af Habitat, da vi i vores design har fokus på brugernes
levesteder og trivsel.
HabiCave er en bæredygtig, akustikdæmpende og sansemodulerende hule til micro
breaks i dagligdagen - et skulpturelt møbel, designet med inspiration fra den japanske
origami. Designets enkelthed og gennemtænkte æstetik appellerer til sanserne, ved
både at berøre den æstetiske- og følelsesmæssige oplevelse. Målet med hulens formsprog har været at anslå en grundstemning, der med en klar signalværdi viser, at man
her finder tryghed, rummelighed, omfavnelse og ro. Herved skal HabiCave medvirke til
at øge den menneskelige trivsel, og via sansepåvirkninger bringe velvære og livskvalitet.
HabiCave er henvendt til både børn og voksne. Med bæredygtighed for øje er hulen
designet i filt lavet af PET-plast opsamlet i verdenshavene.
HabiCave er designregistreret i EU og har vundet runners up ved Hoppekids Sustainable Entrepreneurship Award 2020. Desuden er HabiCave indstillet til Danish Design
Award 2021.
Vi håber, at du finder kataloget informativt, og at HabiCave kan hjælpe endnu flere til
at få micro breaks i dagligdagen.

God fornøjelse!

Designer - CEO
Anne Mygind Hjorth

Annemygind.dk • www.annemygind.dk

ng

vi

li

Du

ra

bl

e

HabiCave

INDHOLD
• Formål

5.

• Anvendelse

5.

• Produktegenskaber - Menneskelig trivsel

5.

• Materialer
- Primært materiale
		Egenskaber
		Test rapporter
- Akustikdæmpning
- Sekundære materialer
- Vedligeholdelse

6.

• Farver

7.

• Produktspecifikationer
- Mål
- Tilkøb

8.

• Bæredygtighed - Produktlivscyklus
- FN’s 17 verdensmål

Annemygind.dk • www.annemygind.dk

10.

ng

vi

li

Du

ra

bl

e

HabiCave

4.

Annemygind.dk • www.annemygind.dk

ng

vi

li

Du

ra

bl

e

HabiCave

FORMÅL
HabiCave er en bæredygtig, akustikdæmpende og sansemodulerende hule til micro breaks i dagligdagen.
Vi ved, at flere og flere bliver stressede. Forskning viser, at en af grundene til denne stresspåvirkning
kan handle om for meget støj og mangel på ro.* Det er påvist at micro breaks kan medvirke til øget
livskvalitet, kan øge performance og minimere stress.**
På den baggrund er HabiCave opstået – en hule, der skaber plads til at trække sig fra omgivelserne
og plads til at være. Et rum, der øger trivslen hos børn og voksne med sin ro og sanselighed. HabiCave er udviklet til mennesker, med fokus på miljøet.
HabiCave anvendes i private hjem, skoler, børnehaver, institutioner, biblioteker, psykiatrien, kontorer,
restauranter, hoteller, lufthavne o.l.

*(Aisinger, no. 22, 2018 Folkeskolen)
**(Sortkær 2013, Larm og Læring)

ANVENDELSE
HabiCave er skabt med henblik på at skabe et rum i rummet.

Da man i brugssituationen er afskærmet fra lyd og synsindtryk, kan den inkluderes i rum med aktivitet.
Herved sikres brugeren stadig at være inkluderet i omgivelserne.
HabiCave kan som udgangspunkt benyttes af alle, som har brug for et micro break. Den kan som
eksempel bruges til uforstyrret alenetid, som stillerum til læsning, til forberedelse eller som et skærmet
rum i læringssituationen. Da den i den lave variant rummer plads til 1 barn og 1 voksen eller 2 børn,
opfordrer den også til hygge og socialt samvær.
PRODUKTEGENSKABER - MENNESKELIG TRIVSEL
Huleform
• Udformet som en afskærmende huleform, der kan reducere lyd og synsindtryk. Samtidig inviterer
huleformen til hygge, ro og omfavnelse.
Stimulans af vestibulærsansen
• Ved tilkøb af vippende meder stimuleres balancesystemet, hvilket bringer ro og parathed til aktivitet.
Komfort
• Sæde, rygvinkel og størrelse giver optimal komfort.
Akustik
• Lyden i HabiCave reduceres med en tredjedel i forhold til lydniveauet i det rum, hulen er placeret i.
• HabiCave har en akustikdæmpende effekt på lyden i rum med dårlig akustik.
HabiCave har altså en dobbelt funktion, idet den både er med til at reducere støjniveauet for
brugeren og medvirkende til at forbedre rummets akustik.

Annemygind.dk • www.annemygind.dk
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HabiCave

MATERIALER
Primært materiale:
Filt lavet af PET-plast opsamlet i verdenshavene
Egenskaber:
• Bæredygtigt
• Slidstærkt
• Lysægte
• Akustikdæmpende
• Allergivenligt
• Rengøringsvenligt
Testrapporter:
• PET recycled plast
• Brandtest - flammehæmmende
• Formaldehydetest - afgiver ikke giftige dampe
• Lydabsorberingstest - lyddæmpende
• Oeko-tex standard 100
Akustikdæmpning:
• Når brugeren sætter sig i HabiCave, vil vedkommende opleve, at støjen fra omgivelserne reduceres med en tredjedel, hvilket vil sige, at lyden i HabiCave er 33% lavere end lydniveauet i det rum,
hulen er placeret i.
• HabiCave har en akustikdæmpende effekt på lyden i rum med dårlig akustik. Filtmaterialet absorberer lyden, således at rummets efterklangstid reduceres - en effekt, der er gavnlig for rummets
akustik. Ved indretningen af rummet, hvor HabiCave placeres kan overfladearealet derfor medregnes som akustikdæmpende materiale.
(Testrapporter med dokumentation for lydændringer kan rekvireres ved henvendelse)
Sekundære materialer:
Krydsfiner: 100% birkefinerflade, bundet af phenolformaldehydlim.
Stål: 50% recyclet stål.
Maling: Pulverlakeret tørlak fri for opløsningsmidler.
Hynde: Taurus kunstlæder
• Smudsafvisende
• Antibakterielt og modstandsdygtigt overfor svamp og bakterier
• Oeko-tex 100 certificeret
• REACH
• Martindale optil 400.000
• Vandtæt
Vedligeholdelse:
Filtmaterialet og hyndematerialet kan rengøres ved afstøvning, støvsugning eller aftørring med opvreden klud. Kan desuden aftørres med godkendte desinfektionsmidler.
”Do not climb”:
Materialerne HabiCave er udformet i er holdbare, men de kan ikke holde til, at der klatres på HabiCave. HabiCave er ikke et klatremøbel, men et rum til ro og afslapning. Er uheldet ude, kan filttoppen af møblet genanskaffes.
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FARVER
HabiCave tilbydes i 25 farver:

Vi har udvalgt 8 farver, der matcher det skandinaviske miljø.
Kontakt os, hvis du har ønsker om andre farver.
Da materialet er lavet af upcyclet PET-plast vil fibrene variere i farve, struktur og udtryk, hvilket gør hver
enkelt HabiCave unik. Samtidig minder det os om, at produktet er bæredygtigt og at vi passer på
vores miljø.

Col. 22
Beige

Col. 04
Grey

Col. 54
Mint

Col. 44
Dark Green

Col. 29
Navy

Col. 13
Red

Col. 09
Black

Col. 03
Silver

Alle sekundære materialer; træ-, stål- og hyndedele, leveres altid i farven sort.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER
HabiCave tilbydes i 4 varianter.
Samlet vægt: 26 kg				
Max belastning: 150 kg 			
Levering: Træ, stål og hynde sammenpakket på Europalle - Højde 60 cm Bredde 80 cm Dybde 120 cm
Filtdel leveres sammenklappet 2 cm x 122 cm x 122 cm

Art. no. 1000 Lav filttop med lave træmeder
Rummer plads til én voksen og et barn
• Samlet ydre mål filtpart b112 cm x d114 cm x h84 cm
• Indgangshøjde fra front 30 cm
• Total højde incl. meder 106 cm

Art. no. 1100 Lav filttop med høj statisk stjernefod
Rummer plads til én voksen og et barn
• Samlet ydre mål filtpart b112 cm x d114 cm x h84 cm
• Indgangshøjde fra front 42 cm
• Total højde incl. meder 116 cm

75cm

114cm

96cm

80 cm

62cm

90 cm

94cm
108cm

60 cm

100 cm

115
75cm

Mål for lav/bred filttop art. 1000, 1100
60cm

115

59cm

88cm

114cm

98 cm

60 cm

85 cm

82cm

115

74cm
98cm
92cm
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HabiCave

TILKØB
Alle dele kan udskiftes og tilkøbes seperat.
Vi arbejder på at kunne tilbyde flere sansemodulerende elementer til HabiCave, i form af lyd-, lys- og
trykpåvirkende elementer. Følg med på vores hjemmeside og Instagram for at følge processen.

Art. no. 1200 Høj filttop med høj statisk stjernefod
Rummer plads til én voksen
• Samlet ydre mål filtpart b88 cm x d114 cm x h92 cm
• Indgangshøjde fra front 42 cm
• Total højde incl. meder 124 cm
75cm

114cm

96cm

80 cm

Art. no. 1300 Høj filttop med høj stjernefod og stål meder
Rummer plads til én voksen
94cm
• Samlet ydre mål filtpart b88 cm x d114cm x h92 cm
108cm
• Indgangshøjde fra front 48 cm
• Total højde incl. meder 124 cm

62cm

75cm

90 cm

60cm

115

60 cm

100 cm

115

59cm
114cm

82cm

88cm
98 cm

74cm
98cm

60 cm

92cm

85 cm

115
62cm

Mål for høj/smal filttop art. 1200, 1300
115
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HabiCave

BÆREDYGTIGHED - PRODUKTETS LIVSCYKLUS
Materiale

Bortskaffelse

Produktion

........

........

..........
.....

.....

Design &
Koncept

Brugsperiode

Logistik & Afsætning

Et bæredygtigt møbel gennem hele produktets livscyklus
• Design & koncept
Skulpturel/æstetisk/original formgivning med rod i origami, skabt til en lang holdbarhed, med en
konstruktion, der begrænser spild. Udviklet og testet i tæt samarbejde med brugeren, med sparring
fra fagspecialister.
• Materiale
Det primære materiale er certificeret miljøvenligt filt, udviklet af up-cycled PET-flasker opsamlet i verdenshavene. Minimum 50% af stålet anvendt i produktet er genanvendt.
• Produktion
Med dansk bearbejdning af både primære og sekundære råvarer og elementer, er produktionslinjen
afkortet, og underleverandøren kan derfor producere mindre partier. Der er på produktionsstederne
fokus på at anvende grøn energi og fokus på CSR. Hulen er udformet i én plade med fuld udnyttelse,
er produktionsvenlig og med begrænset spild.
• Logistik
Sammenfoldelig, består af 5 delelementer og 9 skruer - flatpacked, let distribution og opbevaring.
Simpel opstilling og nedpilning. Produktet kan pakkes ”flat packed” tilpasset en Europalle størrelse, så
det ikke optager unødig lagerplads, så der ikke ”fragtes luft” og så fragt og håndtering gøres simpel.
• Brugsperiode
Produktet kan tilegnes den enkelte bruger med tilvalg af stimulielementer afhængig af behov.
Delelementer kan udskiftes ved reparation, så produktet sikres en lang levetid.
• Bortskaffelse
Simpel samling giver mulighed for reparation, udskiftning af fragmenter og sortering af materialer ved
bortskaffelse.

10.
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HabiCave

HabiCave leveres i delelementer og tager kun 10 minutter at samle

HabiCave bliver leveret i 5 delelementer og 9 skruer - det giver mulighed for at levere ”flatpacked”
med en simpel samling, let distribution og opbevaring.
Samtidig giver det mulighed for reparation, udskiftning af fragmenter og opdeling ved bortskaffelse.
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Udviklet med fokus på 6 af FN’s 17 Verdensmål
3• At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
En kortvarig stresspåvirkning kan få voksne til at performe bedre, men længerevarende stress, særligt hos børn
kan være ødelæggende, ikke kun for indlæringen, men også for den mentale sundhed.
HabiCave tilbyder et micro break fra den travle hverdag. Om det er til barnet som hurtigt bliver overvældet af
for meget larm, eller til det barn som laver for meget larm, så kan alle opleve en følelse af ro, når de sætter sig i
hulen.
Voksne kan opleve samme form for stress, og kan have brug for at kunne trække sig, særligt fra storkontorer eller
på offentlige steder som i lufthavne, og her kan HabiCave til voksne give den ro, som en pause giver.

4• At sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Da HabiCave er udviklet med tanke for børns trivsel og mulighed for læring, så er dette verdensmål et af de
mere direkte for designer Anne Myginds arbejde.
Børn har i de travle og til tider larmende omgivelser, de arbejder i, brug for at kunne trække sig tilbage og tage
en pause, hvad end det er med læsning eller fra læsningen. Et sådan behov for ro både støjmæssigt og taktilt
kan HabiCave opfylde, da det forbedrer det enkelte barns mulighed for at få et micro break, hvilket undersøgelser viser kan forbedre indlæringen hos børn og unge.

7• Bæredygtig energi
HabiCave er produceret i Danmark hos Højer Møbler i Aalborg, som har stor fokus på bæredygtig energi. Samarbejdet med dem giver stor værdi til Anne Mygind ApS og det aftryk HabiCave afgiver.

		8• Anstændige jobs og økonomisk vækst
		12• Bæredygtigt forbrug og produktionsformer
Med produktion i Danmark sikrer vi ordnede forhold under hele produktionen. Selve kuplen i HabiCave er lavet
af miljøvenligt certificeret filtmateriale, som er upcyclet PET-flasker opsamlet i verdenshavene. Ved at producere
møbler på denne måde, opnår vi et mere bæredygtigt produkt som, med et slidstærk design, også kan anvendes i mange år, og derved sikrer vi et langtidsholdbart forbrug, som også sikrer imod brugogsmidvæk-kulturen.

14• At bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
Igennem de seneste år er der en stadig øget opmærksomhed på det voksende problem med plastik i verdenshavene, og den ødelæggelse af dyrelivet og forurening, som det bidrager til.
HabiCave’s overordnede materiale er filt som er fremstillet af plastik opsamlet i havet. Derved er størstedelen
af HabiCave dannet af upcyclede materialer, som hvis de ikke blev opsamlet, ville forblive i havene de næste
mange hundrede år.

12.

Annemygind.dk • www.annemygind.dk

ng

vi

li

Du

ra

bl

e

HabiCave

.....HabiCave embraces the calm
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Anne Mygind ApS
www.annemygind.dk
CVR 41567368
HabiWe ApS
www.habiwe.dk
CVR 41567449
v. Anne Mygind Hjorth
anne@annemygind.dk
Elisabeths Vænge 11
DK - 8660 Skanderborg
+45 60 48 40 51
Annemygind.dk

Der tages forbehold for evt. tastefejl og ændringer i produktet.

