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Psst.
Når affald bliver til en ressource
Rockfon genanvendelsesordning. 

Sounds Beautiful



DIT BIDRAG TIL EN 
CIRKULÆR ØKONOMI
Rockfon har sammen med ROCKWOOL 
etableret et samarbejde om genanvendelse af 
vores akustikplader. Det kan være fraskær fra 
installationen i Rockfon byggeprojekter, og det 
kan være nedtagne stenuldslofter i forbindelse 
med renoveringsprojekter med Rockfon 
akustikløsninger.

Som et closed-loop system granuleres 
stenuldspladerne og genanvendes i produktion  
af nye stenuldsprodukter af høj kvalitet på to 
danske ROCKWOOL fabrikker. 

Fra 2021 vil de to danske ROCKWOOL fabrikker 
reducere CO2 udledningen med 70% med  
biogas-baseret produktion.

ROCKFON ER  
DIN BÆREDYGTIGE  
PARTNER I BYGGERIET

Med Rockfons genanvendelsesordning og den nemme demontage 
af nedhængte akustiklofter, kan dit byggeri optjene flere points i 
bæredygtighedscertifceringen fx. DGNB, LEED og BREEAM. 

Har du brug for mere specifik information for det enkelte  
Rockfon produkt, henviser vi til vores hjemmeside rockfon.dk.

Alle certifikater og deklarationer kan downloades fra 
vores hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til vores 
kundeserviceafdeling. 

*) Kilde: ROCKWOOL Sustainability report 2018

Byggesektoren producerer 1/3 af alt affald globalt, 
hvoraf rigtig meget ender på deponi.*) Det er derfor 
vigtigt, at vi øger mængden af genanvendte materialer til 
produktion af nye produkter samt reducerer mængden 
af affald og derved mindsker påvirkningen af miljøet. 

Ved at anvende Rockfons genanvendelsesordning kan 
du bidrage til et bedre miljø gennem reduktion af affald 
og reduktion af det primære råvareforbrug.

HVAD GØR VORES PRODUKTER CIRKULÆRE?

Lang levetid 
på op til 30 år

Samme høje kvalitet opnås 
med genanvendt indhold. Vores akustikplader af stenuld 

indeholder et højt niveau  
af genanvendt materiale* 

Basalt er et uudtømmeligt råmateriale. 
Hvert år producerer jorden 38.000 

gange mere vulkansk sten,  
end ROCKWOOL bruger på et år

Vores ubrudte genanvendelsesordning sikrer,  
at brugt stenuld bliver genanvendt

Loftplader er nemme at 
demontere og sortere

*For at se præcist genbrugsindhold per produkt 
henviser til vores EPD’er på www.rockfon.dk
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HVAD GØR VORES PRODUKTER CIRKULÆRE?

SAMMEN LUKKER VI KREDSLØBET

Byggeplads

Rockfon genanvendelsesordning

Produkter  
i brug

Produktion 
af Rockfon 

akustikløsninger
Lang  
levetid

Produkter udtjent

 Med vores genanvendelsesordning investerer vi sammen i en 
bedre løsning og en bæredygtig fremtid for de næste generationer.  

SÅDAN GØR DU
Udtjente Rockfon plader og pladerester
Rockfon opfordrer til sortering og 
genanvendelse af udtjente Rockfon 
plader og pladerester fra renoverings- og 
nedrivningsprojekter.

På vores hjemmeside kan du læse 
mere om processen, og hvad 
du skal gøre rent praktisk for at 
sikre genanvendelse af Rockfon 
akustikplader. Få mere information på 
www.rockfon.dk/bæredygtighed/
bæredygtighedstilbud/genbrug/

Har du yderligere spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte din 
konsulent på 46 56 21 22. 

Magdalini Psarra, Sustainability Manager, Rockfon
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Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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