
Det bæredygtige valg
- vi tænker på fremtiden



Vi producerer løsninger af bæredygtige materialer
- uden at gå på kompromis med kvaliteten

Flere og flere virksomheder og slutbrugere har fokus på bæredygtighed og stiller stadig større 
miljøkrav til plastindustrien, både når det gælder fremstilling, genbrug og genanvendelse. 

Vi tror på, at social ansvarlighed er nøglen til værdi og bæredygtig vækst. Derfor stiller vi høje 
miljøkrav til både vores råvareleverandører og os selv. Vi udforsker og afprøver konstant nye 
og mere miljøvenlige materialer og fremstillingsmetoder - og vi bliver stadig bedre.

https://www.youtube.com/watch?v=eg7YjpTEDiA


Vores udvalg af natur- og bæredygtige 
materialer



Specialdesignede løsninger i bæredygtigt træ

Recycled træ er produceret af fx savsmuld, gamle paller mm.



Hvad er Recycled træ

• Recycled træ er produceret af fx savsmuld og gamle paller

• Pladerne er gennemfarvet med organiske farvestoffer

• Produceres i 10 standard farver

• Alle træfibre er individuelt imprægneret og kemisk bundet 
sammen med en special harpiksbehandling

• Materialet er nemt at forarbejde

• Direkte print er muligt

• Tåler høj belastning

• Recycled træ er en videreudvikling af MDF

• Recycled træ er ca. 30 % stærkere end standard MDF

• Minimal slitage på værktøj

• Fugtresistent

• Produceres i brandhæmmende kvalitet i godstykkelser 
8 og 19 mm



Displayløsning til Telia

Til Telias nye inventar har vi udviklet 2 stk. displays i sort recycled træ – uden olie behandling. 
Det testes pt. i deres ombyggede butikker.



Diskdisplay til OK Plus+

Til OK Plus+’ nye kaffemøbel har vi udviklet 2 stk. displays i sort recycled træ – oliebehandlet.



Nyt convenience koncept hos Q8

Butiksindretning af Q8’s station i Virum



Displays i Recycled træ - inspiration



Displays i Recycled træ - inspiration



Specialdesignede løsninger i bæredygtigt akryl

Green Cast® består af 100 % genanvendt akryl (PMMA).



Hvad er Green Cast®

Green Cast® er bæredygtig støbt akryl, der er produceret 
af genanvendt akryl.

Fordele ved Green Cast®

• Stor reduktion i forbrug af nye råvarer

• Kan genbruges ved slutningen af sin livscyklus

• Reduktion af spild

• Reduceret carbon footprint

Lidt om produktet
• PMMA/akryl er den eneste type plastik der ved 

omsmeltning og destillation kan genskabes 
100 % tilbage til sin oprindelige form

• Green Cast® er en højkvalitets akrylplade 
produceret i Italien

• Green Cast® opfylder ISO 7823.1

• Ved produktion af Green Cast® anvendes der 
mindre vand, og der genereres mindre CO2 
sammenlignet med traditionel støbt akryl



Green Cast® sortiment

Green Cast® fås i 11 forskellige overflader og i 160 forskellige farver.

• Kan som standard bestilles i:
Klar, sort, hvid, opal og mat

• Klare og sorte plader findes i tykkelserne: 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 og 25 mm

• Hvide og opale plader: 
3, 4, 5, 6 og 10 mm

• Matte plader: 3 og 5 mm



Specialdesignede løsninger i bæredygtigt PET

Recycled filt er produceret af 100 % genanvendeligt PET.



Hvad er Recycled filt

Recycled filt er lavet af 100% genanvendeligt PET, hvor op til 
90% allerede er genanvendt plast.

Fordele ved Recycled filt
• Hver plade består af minimum 72 plastikflasker 

fisket op fra verdenshavene

• Fremstillingsprocessen fortages med de 
strengeste miljøhensyn

• Materialet kan genbruges ved slutningen af sin 
livscyklus 

Lidt om produktet
• Certificeret af Intertek, som dokumenterer at 

materialet er produceret af genbrugt PET plast.

• Godkendt til EKO-TEX ® Certificeret Standard 
100 Klassifikation 1, som er verdens førende 
sundhedsmærkning til tekstiler



Flotte displays i naturmaterialer



Understøt den bæredygtige trend

Ved at anvende træ til dit display, får du et materiale med en 
naturlig tekstur. Afhængig af hvilken træsort du vælger, kan 
den være med til at bestemme, hvilket signal dit produkt skal 
sende til kunden.

Fordele ved naturmaterialet
• Flatpacked

• Gør det muligt at levere bulk og hermed 
markant mindske brugen af emballage

• Der kan være flere displays i hver kasse, 
hvilket betyder mindre plads til transport og 
hermed mindskes forbruget af brændstof

Vi arbejder med forskellige træsorter
• Birk

• Fyr (kan farves)

• Eg

• Bambus

• Wenge



Displays i naturmateriale - inspiration



Hyldeforkanter og hyldemarkører i bæredygtigt plast

I samarbejde med vores partner HL Display introducerer vi vores helt nye sortiment 
af bæredygtige produkter - et voksende udvalg af hyldeforkanter, hyldemarkører, 
skilterammer og hyldebakker fremstillet af bioplast eller genbrugsmateriale. 
Det nye sortiment fås både til papir- samt elektroniske prisetiketter.

Hyldeforkant af genbrugt plastik

• 20% genanvendt materiale vil medføre
10% mindre indvirkning på miljøet

• Produktkvalitet så god som altid

• De fleste profiler i sortimentet kan
produceres i genanvendt plastik

Hyldeforkant af bioplast

• Polyactid Acid (PLA)

• Biobaseret - lavet af majs og sukkerrør

• Bionedbrydelig

• Fremragende produktkvalitet

Hyldemarkør af genbrugsmateriale

• 20% genanvendt 0,5 mm ark

• Digitaltryk eller uden tryk

• Samme kvalitet



Skilterammer i recycled HIPS

Skilterammer i recycled HIPS (high impact polystyrene). 
Fås i alle farver og i formaterne A3, A4, A5 og A6



Optimal™ fremskubber i recycled HIPS

Fremskubbere i recycled HIPS (high impact polystyrene).
Fås i bredden 25 mm og 50 mm



Optimal™ afdeler i 100% recycled PET

Sorte Optimal™ afdelere i 100 % recycled PET



BrandMan hyldebakker i recycled plast

Hyldebakke af 100 % bioplast Hyldebakke af 100 % genbrugt polystyren 
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