
SUSTAINABILITY
WITH A SMILE

Het interieur van de toekomst is groen. Heldergroen. De producten van Fatboy dus ook. Daar zijn we niet in 

één keer. We werken er naartoe, elke dag. Samen met onze leveranciers, producenten en andere partners. Op 

deze pagina zetten we op een rij wat we vandaag al doen. Natuurlijk, we zijn nog lang niet perfect. Maar we 

doen ons stinkende best om steeds slimmer te ontwerpen, produceren en samen te werken. Want duurzaam-

heid gaat over continu innoveren. Elke dag weer kijken welke grote en kleine stappen we kunnen zetten om sa-

men nog verder te komen. En wat vandaag nog niet lukt, kan morgen zeker.  

We gebruiken zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Concrete Seat en Attackle 

zijn bijvoorbeeld gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen. Soms mixen we 

gerecyclede met andere materialen om te zorgen voor een ijzersterke combinatie. 

Bakkes bestaat bijvoorbeeld uit 20% gerecycled LLDPE en het frame van Paletti 

uit 20% polypropyleen. Adapters sturen we niet meer mee. Je hebt er genoeg in 

huis. Stroom is trouwens lang niet meer altijd nodig. Zo straalt Pret-a-Racket op 

zonnekracht. Elke dag zoeken we naar nieuwe manieren om onze producten nog 

slimmer en duurzamer te maken. We houden je graag op de hoogte.

We produceren volgens de strengste regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. 

Alles dat we maken, wordt regelmatig getest door onafhankelijke bureaus. Op al 

onze lampen zie je de CE-markering en in de VS de UL-markering. Dat betekent 

dat ze voldoen aan alle Europese of Amerikaanse regels. Alle stoffen voldoen aan 

REACH, Europese afspraken om mens en milieu te beschermen tegen gevaren 

van chemische stoffen. De meesten hebben ook een Oeko-tex-certificaat. Deze 

regels gaan nog verder dan REACH. Klinkt misschien allemaal nerdy, maar dit 

soort regels zijn de enige manier om zeker te weten dat wat je doet er écht toe 

doet.

We printen alleen als het écht niet anders kan (want printen is zo 1998) en elke 

maandag is het Meatless Monday in onze kantine. Ons hoofdkantoor heeft ener-

gielabel A. We gebruiken alleen ledlampen. En plastic bekertjes, roerstaafjes en 

andere plastic zooi zijn verboden. Vliegen vervangen we zoveel mogelijk door reizen 

per trein, of videocalls.

WE BEGINNEN THUIS
Ook op kantoor zijn er talloze manieren waarop we onze bijdrage kunnen leveren. 

Kleine stappen vinden we net zo belangrijk als grote. Hoe meer stappen we zetten, 

hoe meer ze samen bijdragen. En we zijn nog maar net begonnen.

We werken alleen met leveranciers die gaan voor eerlijke en veilige arbeids-

omstandigheden. Samen werken we volgens de BSCI Code of Conduct. Ook 

legt hij vast aan welke regels we ons houden om ervoor te zorgen dat de 

arbeidsomstandigheden in orde zijn, of hoe we deze kunnen verbeteren.

ISO klinkt misschien saai, maar is superbelangrijk. Dankzij dit certificaat weten 

we zeker dat partners gaan voor kwaliteit volgens de hoogste internationale 

standaarden. Ook weten we zo zeker dat ze alle processen onder controle hebben en 

over de juiste systemen beschikken om alles goed te organiseren.

WE KIEZEN VOOR 
PARTNERS WAAROP 

WE KUNNEN BOUWEN  

EERLIJKE 
LEVERANCIERS

LANG LEVE ISO 9001  

GROENE REGELNEVEN

STEEDS GROENER 
ONTWERPEN

GEEN VERVUILENDE 
ONZIN OP KANTOOR  

We zijn afhankelijk van  onze l leveranciers en producenten om goede 

producten  te maken die heel lang meegaan. Deze partners kiezen we zorg-

vuldig. Zo willen we een bijdrage leveren aan betere werkomstandigheden 

en een gezonde planeet.  

Productie van onze items gebeurt vaak ver weg, maar we zitten er bovenop. We gaan op 

bezoek in fabrieken en sturen inspecteurs langs. Zo bouwen we aan een open samen-

werking. Met veel producenten werken we al lang samen. Daardoor weten we hoe ze 

werken. En als er toch iets niet klopt, kunnen we samen werken aan verbeteringen.

TRANSPARANT 
SAMENWERKEN

concrete seat stapel met 
vlaggetje 

WE ONTWERPEN EN 
PRODUCEREN ELKE 

DAG SLIMMER
Hoe minder er weggegooid wordt, hoe beter. Daarom kiezen we voor materialen 

die tegen een stootje kunnen. Die superstevig zijn en water-, vuil- en uv-besten-

dig. En die bovendien zo duurzaam mogelijk zijn, of minder impact hebben op 

het milieu. Zo maken we items om jaren en jaren plezier van te hebben. En dat is 

precies de bedoeling.

We verpakken elk product in FSC-gecertificeerd bruin karton en doen geen plastic 

zakken meer om onze zitzakken. Alle kussens verpakken we vacuüm. Je zult versteld 

staan hoeveel er dan in een klein doosje past. En onze zitzakken komen als hoes 

aan in Nederland. We vullen ze in ons pakhuis in Den Bosch. Dat scheelt enorm veel 

ruimte bij transport.

SLIMMER VERPAKKEN 
EN VERVOEREN  


