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Psst.

Når avfall blir til en ressurs
Rockfon gjenbruksordning
Sounds Beautiful

DITT BIDRAG TIL EN
SIRKULÆR ØKONOMI
Rockfon har sammen med ROCKWOOL etablert
et samarbeid om gjenbruk av våre akustikkplater.
Det kan være avkapp fra installasjonen i
Rockfon byggeprosjekter, og det kan være
nedmonterte himlinger av steinull i forbindelse
med renoveringsprosjekter med Rockfon
akustiske løsninger.
Som et closed-loop system granuleres
steinullsplatene og gjenbrukes i produksjon av nye
steinullsprodukter av høy kvalitet.

ROCKFON ER
DIN BÆREKRAFTIGE
PARTNER I BYGGET
Byggesektoren produserer 1/3 av alt avfall globalt,
hvorav veldig mye ender på deponi.*) Det er derfor
viktig at vi øker mengden av gjenbrukte materialer til
produksjon av nye produkter samt reduserer mengden
av avfall og dermed minsker påvirkningen på miljøet.
Ved å benytte Rockfons gjenbruksordning kan du
bidra til et bedre miljø gjennom reduksjon av avfall og
reduksjon av det primære råvareforbruket.

Med Rockfons gjenbruksordning og den enkle demonteringen av
nedhengte akustiske himlinger, kan ditt bygg opptjene flere poeng
i bærekraftsertifiseringer fx. DGNB, LEED og BREEAM.
Har du bruk for mer spesifikk informasjon for enkelte Rockfon
produkter, henviser vi til vår hjemmeside rockfon.no.
Alle sertifikater og deklarasjoner kan lastes ned fra vår hjemmeside
eller kan fås ved henvendelse til Rockfon.
*) Kilde: ROCKWOOL Sustainability report 2018

HVA GJØR VÅRE PRODUKTER SIRKULÆRE?

Vår ubrutte gjenbruksordning sikrer
at brukt steinull blir gjenbrukt

Basalt er et uuttømmelig råmateriale.
Hvert år produserer jorden 38.000
ganger mer vulkansk stein enn
ROCKWOOL bruker på et år

Samme høye kvalitet oppnås
med gjenbrukt innhold

Våre akustikkplater av steinull
inneholder et høyt nivå av
gjenbrukt materiale*

Himlingsplater er enkle
å demontere og sortere
Lang levetid
på opp til 30 år
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*For å se nøyaktig gjenbruksinnhold per produkt,
henviser vi til våre EPD’er på rockfon.no

SAMMEN LUKKER VI KRETSLØPET
Byggeplass

Produkter
i bruk

Produksjon
av Rockfon
akustikkløsninger

Lang
levetid

Produkter uttjent

Rockfon gjenbruksordning

Med vår gjenbruksordning investerer vi sammen i en bedre løsning
og en bærekraftig fremtid for de neste generasjoner
Magdalini Psarra, Sustainability Manager, Rockfon

SLIK GJØR DU
Uttjente Rockfon plater og platerester
Rockfon oppfordrer til sortering og
gjenbruk av avkapp og uttjente Rockfon
plater og platerester fra renoverings- og
nedrivningsprosjekter.

På vår hjemmeside kan du lese mer om
prosessen, og hva du skal gjøre rent
praktisk for å sikre gjenbruk av Rockfon
akustikkplater. Få mer informasjon på
www.rockfon.no/gjenbruk.
Har du ytterligere spørsmål, er du
velkommen til å kontakte oss på
22 02 40 00.
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linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.dk/Rockfon

youtube.com/RockfonOfficial

facebook.com/RockfonOffical

instagram.com/Rockfon_Official

10.2020 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®©, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012),
eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

Rockfon® er et registrert varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
AS ROCKWOOL
Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19
0484 Oslo
Postadresse:
Postboks 4215
Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
www.rockfon.no

