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Returordning/Upcycling
Alle våre produkter kan inngå i vårt gjenvinningsprogram. Vi tilbyr våre kunder en 
landsdekkende returordning, som gjør det enkelt å returnere gamle plater og avfall,  
som deretter kan inngå i produksjon av ny steinull. 

I motsetning til tradisjonell gjenvinning hvor de resirkulerte materialene kan få en lavere 
kvalitet enn utgangspunktet, upcycles avfallsprodukter fra Rockfon til nye produkter, som 
har samme kvalitet som produkter fremstilt av nye råvarer. 

Avfallshåndtering
I dag blir 95 % av ROCKWOOLs og Rockfons produksjonsavfall enten gjenvunnet internt 
eller solgt til andre industrier som råmateriale til bruk i deres produksjonsprosesser.

Riving 
Spar ressurser ved å sende 
Rockfon-produkter til 
gjenvinning etter bruk. 1

Innsamling 
Produkter fra Rockfon 
samles opp og 
fraktes til Danmark. 
Innsamling og 
gjenvinning av brukte 

Rockfon-plater bidrar til å 
erstatte primære råvarer. 

2

Produksjon 
Granulatet sendes til 
en av våre fabrikker og 
inngår i produksjonen 
av nye produkter. 

Det er snakk om en ubrutt 
gjenvinningssyklus.
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Upcycling 
ROCKWOOL-konsernet 
mottar på verdensbasis 
årlig ca. 500.000 tonn 
industriavfall, som 

omdannes til nye produkter. Ved 
å upcycle produktene unngår 
man ikke bare unødig belastning 
av miljøet, men man er samtidig 
med på å skape nye produkter av 
samme høye eller bedre kvalitet, 
som produkter fremstilt av nye 
materialer.
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Enten du ønsker å få en bygning sertifisert etter BREEAM eller LEED, kan produkter fra 
Rockfon hjelpe deg med å nå dette målet.

Få sertifikat på ditt bygg

HOVEDKRITERIENE I DE TO SERTIFISERINGENE

Kilde: Byggeriets Evaluerings Center og NGBC

BREEAM
NOR

LEED 

Ledelse 12%

Helse og innemiljø 15%

Energi 19%

Transport 10%
Vann 5%

Materialer 13,5%

Avfall 7,5%
Arealbruk og økologi 10%

Forurensning 8%

Innovasjon 10%

Bærekraftig byggetomt 26%

Vanne�ektivitet 10%

Energi og atmosfære 35%

Materialer og ressurser 14%

Innemiljøkvalitet 15%
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Sertifiserte prosjekter med Rockfon

Østensjøveien 27, Oslo - BREEAM
Grensesvingen 7, Oslo - BREEAM
Portalbygget HasleLinje - BREEAM
Siemens hovedkontor - LEED
med flere.

Stein fra naturen er et av de viktigste råmaterialene som benyttes til produksjon av 
Rockfon steinullprodukter. 

Vår kjerne av steinull inneholder 42 % gjenbruksmaterialer. 
Sammenlagt består steinullen av 84 % gjenbruksmaterial og stein fra naturen.

Rockfon har screenet samtlige av produktene til våre underleverandører for innhold av 
farlige stoffer, slik at vi kan levere produkter som ikke inneholder stoffer i henhold 
til ”A20 sjekklisten” som er et krav i BREEAM.

Gjenvinning av naturlige råmaterialer
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