S-1500

A chair that tells a story

En stol laget av resirkulert plast
fra oppdrettsnæringen i Nord-Norge
Vi tror at det er nødvendig å snu fokuset på plast – fra å betrakte det som et lavverdig materiale til å
behandle det som det robuste gjenbruksmateriale som det egentlig er. Hvordan kan vi skape større forståelse for temaet og lære ungdommen til å bli bevisste på design?
Løsningen kom fra Nord-Norge. Fra innovative og bærekraftige fiskeoppdrettere som Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea. Dette er hjørnesteinsbedrifter som forvalter ressurser og bidrar til verdiskapning for
lokalsamfunnene. Etter å ha sett nærmere på produksjon og materialforvaltning hos fiskeoppdrettere ble
det tydelig at denne industrien forbruker mye plast som fiskegarn, tauverk og plastrør som er verdifulle
ressurser som kan brukes på andre områder. Når disse komponentene er modne for utskifting kan de
samles inn, kvernes og regranuleres, og igjen brukes til å skape mange slags nye produkter.
Med denne innsikten ble ideen med å skape en stol laget av resirkulert plastavfall fra oppdrettsnæringen
til. En stol som forteller reisen fra plastavfall til stol, og senere gjenbruk når stolen har nådd enden av sin
livssyklus.
S-1500-stolen har referanser til overflater, farger og håndverk med opprinnelse fra Nord-Norge.
Stolskallet er lager av 100 % resirkulert plastavfall, og understellet er laget av resirkulert, norsk stål.
Formmessig er stolen basert på Bendt Winges klassiske R-48-stol, også produsert av NCP.
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Målsetningen med dette prosjektet er å inspirere store industribedrifter til å gjøre endringer i produksjonsmetodene slik at de gjenbruker verdifulle overskuddsmaterialer. Dette gjøres også for å inspirere
yngre generasjoner til større miljøfokus gjennom et produkt som de kan relatere seg til i hverdagslivet.

A Chair Made Out of Recycled Plastic from
the Fish Farming Industry in the North of Norway
We believe that it is necessary to switch the current conversation on plastic, from seeing it as a cheap and
disposable material to treating it as the robust and reusable material that it really is. How can we trigger
more awareness on the issue and educate younger generations through an object of design?
The solution came from the North of Norway. Its innovative and sustainable fish farming industries like
Kvarøy Fiskeoppdrett and Nova Sea are keystone businesses that provide wealth to and sustain human
settlements in local communities. After visiting fish farming production sites, it became evident that the
industry’s main plastic waste, such as fishing nets, ropes and pipes, are valuable resources that can be put
to use in other arenas. Once these components are worn out they can be collected, processed and subsequently grinded into a granulate that can be injected in new shapes, generating endless of possibilities for
developing new objects with.
From this insight, the idea of creating a chair made from recycled fish farming plastic waste came to life.
A chair that communicates the journey of the plastic material, from its use in the fish farms, to chairs, and
subsequently to other products when the chair has completed its life cycle.
The S-1500 chair references the textures, colors and crafts of its origin in the North of Norway. The chairshell is made from 100 % recycled Norwegian plastic and the chair’s subframe is obtained by recycled
Norwegian steel. The chair is a redesign of Bendt Winge’s classic R-48 chair, also produced by NCP.
The goal is both to inspire big industries to make changes in how they produce and reuse valuable surplus
material and to engage younger generations through a product that they can relate to in their everyday
lives.

