
INSAMLING

VI RENAR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

ÅTERBRUK

HÖG ÅTERVINNINGSGRAD

ANSVAR FÖR 
NEDSTRÖMSLÖSNING

NYA PRODUKTERKONSUMTION

SÅ FUNGERAR DET

Vi erbjuder en lösning för hantering av alla typer av elektronikavfall.  
Detta sker i full överensstämmelse med EU:s WEEE-direktiv och all lagstiftning 
som rör farligt avfall. Vi återvinner din elektronik på våra egna anläggningar  
och med beprövade samarbetspartners. 

INSAMLING MED OPTIMERAD TRANSPORT 
Transporten från din verksamhet till våra återvinningsan-
läggningar är ett viktigt steg i hanteringen. Oavsett var i 
förädlingskedjan vi transporterar elektronikavfall eller råvaror 
ser våra logistikexperter till att välja den bästa transport-
lösningen och förse er med all nödvändig dokumentation.

Vi återvinner elektronik från alla branscher i samhället. Våra 
samlade erfarenheter från olika samarbeten ger dig extra 
värden för en framgångsrik hantering av elektronikavfall.  
Vi erbjuder transporttjänster som minimerar kostnader och 
miljöpåverkan. Högt utnyttjande av transportutrymme på 
lastbilar är en viktig faktor. 

MANUELL BEARBETNING 
När elektroniken når vår anläggning tar vi hand om farliga 
ämnen, exempelvis batterier och kvicksilver, på ett säkert 
sätt.  Detta utförs först i en manuell process och därefter i 
en automatiserad behandlingsprocess för att det ska ske 
både säkert och effektivt. 

Vi erbjuder flera ledande tekniker som bidrar till mer miljö- 
nytta och ökad säkerhet, även för vår demonteringspersonal.  
Dessutom ser vår egen produktion till att utesluta risk för 
att farliga ämnen i avfallet kan spridas eller läcka ut från 
processerna.  

MEKANISK BEARBETNING 
Avfallet hanteras genom malning, vattenbad, skakbord, 
röntgen och andra separtionsprocesser - allt för att i slut- 
änden förvandla er uttjänta elektronik till nya förstklassiga 
råvaror som blir nya produkter i samhället. 

DOKUMENTATION OCH NEDSTRÖMSLÖSNING 
Vi tar hand om all transportdokumentation och notifierings-
processen. Som en trygghet har du tillgång till våra experter 
på klassificering och juridik då det behövs.   

Genom vår kontroll på mottagare och deras mottagare i sin 
tur samt revisioner kan du lita på att hela hanteringen sker 
på ett sätt som är både etiskt, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande.  

RÅMATERIAL TILL NYA PRODUKTER 
Råvaror säljs vidare till våra beprövade partners, antingen 
inom landet eller runtom i världen. Det kan gälla stålverk, 
smältverk, g juterier, plastproducenter eller andra tillverkare. 

Genom samarbetet kan vi tillsammans förse en global 
marknad med stora mängder högkvalitativa råvaror ur 
avfallsresurserna. Material från uttjänta produkter blir nya 
efterfrågade produkter - om och om igen. 

VÄXANDE ÅTERBRUKSTJÄNST 
Återbruk är en växande verksamhet där vi antingen tar vara 
på fungerande komponenter till nya elektronikprodukter  
- eller till och med återbrukar hela, fungerande elektronik- 
produkter. Detta skapar stora värden för att stödja ett 
hållbart samhälle. Ingen känslig information kan spridas 
vidare i denna process genom vår radering av innehållet. 

Vi berättar gärna mer om möjligheterna! 


