Fælles mål

Vi tager bæredygtighed alvorligt

En meget vigtig del af bæredygtighedspolitiken

Rockwool koncernen udvikler naturlige løsninger

hos Rockwool koncernen er maksimalt genbrug -

på miljømæssige problemer.

både af egne produkter og materialer og af andres.
Således forvandler vi årligt mere end 400.000

Rockwool isolering er et af de få industrielle pro-

tons affald på vores fabrikker rundt om i verden til

dukter, der sparer hundrede gange mere energi i sin

konkret energibesparelse.

levetid end der forbruges under selve produktionsprocessen.

I vores interne genbrugssystem presses stenuldsaffald og spildprodukter fra andre industrier til

Vi mener, at vi alle har et ansvar for at iværksætte

genbrugsbriketter, der smeltes og indgår i produk-

handlinger der sparer energi, nedsætter forureningen

tionen af ny Rockwool isolering.

og skaber en bæredygtig udvikling. Sammen kan vi
gøre en forskel - og endda spare penge samtidig.
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På samme måde som vi genbruger andres affald,
genbruger vi naturligvis også hovedparten af vores
eget produktspild.

Rockwool
Retursystem
- mere end blot en
genbrugstanke

Rockwool Retursystem

Hvad må kommes i sækken?

En vigtig del af vores genbrugsstrategi er vores retur-

Du kan returnere de isoleringsrester, der er fremkom-

system fra byggepladserne.

met ved montage af vores produkter. Det er vigtigt, at
der udelukkende kommes rester af Rockwool stenuld

Med Rockwool Retursystem kan du også bidrage til

i sækkene.

Sådan kommer de fyldte sække
retur til Rockwool
Når sækkene er fyldte, er der 3 forskellige måder at
komme af med dem på. Det er helt op til dig, hvordan
du bedst udnytter retursystemet.

at mindske ressourceforbruget ved byggeri.
Returneringen foregår i specielle retursække, som du

Produkter med belægninger af f.eks. alufolie, trådvæv

bestiller samtidig med dine øvrige Rockwool produk-

og bitumen kan ikke genanvendes, og tages derfor ikke

ter.

retur. Nedrivningsrester og plastfolien fra Rockwool

Husk altid at skrive firmanavn i feltet på sækken.

pakkerne må heller ikke lægges i sækkene.
I snart 20 år har vi taget os af isoleringsresterne
og forvandlet dem til nye produkter.

Andre isoleringsmaterialer og affald skal stadig i affaldscontaineren.
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FORHANDLER
FORHANDLER

1. Du afleverer selv Rockwool Retursystem sække
R

på én af de to Rockwool fabrikker i Vamdrup eller
Øster Doense efter forudgående aftale med
Rockwool Kundeservice.

2. Du bestiller Rockwool A/S til at afhente de fyldte
retursække. Der påføres et leveringsgebyr på
returordren. Hvis afhentning sker samtidig med levering af Rockwool produkter, bortfalder gebyret.

3. Endelig kan du spørge din forhandler, om han er
tilsluttet Rockwool Retursystem og dermed kan
tage imod sækkene.

