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Vi tager ansvar for over 
20 års produktion

Vi producerer og  
leverer produktet.

Efter mange år er 
produktet udtjent.

Vi tager produkterne retur, 
genanvender materialerne og 
sender resterne til genbrug.

I samarbejde med flere virksomheder har vi skabt 
DecoDemp Redo. Rockfon – en del af ROCKWOOL 
koncernen – sørger for korrekt genanvendelse af 
overskudsmaterialer fra akustikplader og afskær 
fra produktionen.

I får besparelse 
på nye produkter.

Produktet er i brug og 
holder i mange år.

$

Redo

Vi tilbyder at tage produkter retur efter brug
Vi har indledt et samarbejde med Rockfon – en del 
af ROCKWOOL koncernen – om at genanvende al af-
skær af absorbenter i mineraluld. Vi undgår ligele-
des unødigt spild af akustikplader og andre råvarer, 
da vi til hver opgave udregner det præcise behov 
for materialer. 

Ovenstående procedurer gør sig også gældende 
for vores aluminiumsrammer, trærammer og stof. 
Alle rester i uld gives til en lokal skole, hvor børnene 
får mulighed for at være kreative med vores afklip.  
Al polyesterstof kommer i tekstilaffald til genan-
vendelse.

Vi tilbyder vores kunder at tage produkterne retur 
efter brug, så vi sammen kan sikre korrekt genan-
vendelse til glæde og gavn for miljøet.

Adskillelse af produkter
Vi opnår en ekstremt høj genanvendelsesprocent 
på vores produkter, da tekstilerne ikke limes på ab-
sorbenterne, men i stedet bliver spændt ud over 
rammerne. Dette sikrer, at alle materialer kan adskil-
les fra hinanden igen og leveres til korrekt genbrug: 
Tekstiler til tekstilgenbrug og aluminiumsrammer 
til omsmeltning. Akustikplader adskilles fra stof og 
rammer og sendes til Rockfon til omsmeltning til an-
dengenerationsakustik. 

Byt til nyt
Vælger man at bytte til nyt, giver vi pengene retur 
for de m2, vi får tilbage. Det betyder, at vores kunder 
kan spare penge på deres nye akustikløsninger.
 
Vidste du …
DecoDemps produktion er i dag lagt om, så 66 % af 
al den energi, vi bruger i Odense, kommer fra grøn 
energi. Det sikrer, at vi kan tage større hensyn til 
miljøet i vores produktion.


