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Målbar klimascreener designs fra Danmarks næste Klassiker
Målbar har teamet up med en af deltagerne fra det populære TV program Danmarks næste
Klassiker, nemlig designduoen Bly Studio for at skabe en ekstra dimension til programmet, som
lige nu sender 3. sæson. I en artikelserie som udgives sideløbende med programmerne vil Målbar og
Bly Studio give en unik indsigt i designprocesserne mod at skabe de 6 forskellige møbler som
designerne bliver udfordret i undervejs i programmet. Udover at uddybe tankerne og ideerne bag
Bly Studios designs, vil Målbar også klimascreene de 6 produkter og og give indsigt i deres
klimapåvirkning samt muligheder for at reducere den. Vi agter at følge disse produkter fra dette
stadie, og indtil de eventuelt ender som færdige, markedsklare produkter.
Artikelserien udgives pt kun på Målbars hjemmeside: https://www.maalbar.dk/case-bly-studio/
På nuværende tidspunkt er de to første artikler publiceret.
Vi håber, at denne unikke indsigt i både designprocessen (også det der ikke vises på tv) og vores
datadrevne tilgang til materialevalg og designbeslutning er interessant for Jer at dele med Jeres
læsere. Vi drømmer om at kunne udgive disse artikler eller versioner af disse på Jeres platforme, så
vi kommer ud til flest muligt med ny indsigt i, hvordan klimahensyn påvirker designet af produkter.

Kort om Målbar ApS:
Målbar har skabt et digitalt værktøj, der gør komplekse livscyklusscreeninger af produkter muligt
for alle. Med brugen af værktøjet kan man som producent eller brand dels se det samlede
klimaaftryk af sit produkt, men endnu vigtigere se hvor i produktets livscyklus de store udledninger
opstår. Det er også nemt at simulere konsekvensen af ændringer i materialevalg, processer,
produktionssted, transportform, emballage osv.

Læs mere på www.målbar.dk, eller kontakt os på:
Jakob Aaen, tlf. 4111 3110, jakob@maalbar.dk
Anders Koefoed, tlf. 2818 5246, anders@maalbar.dk
Læs mere om Bly Studio på www.blystudio.dk

