Indsamling og genanvendelse af hård PVC

Nemt for dig
– godt for miljøet

WUPPI
gør det nemt for dig
at tage miljøansvar
Danmark er det eneste land, som gennem lovgivning sikrer, at PVC-affald indsamles til genanvendelse. Det betyder, at alle, som arbejder
med hård PVC i professionel sammenhæng, er
ansvarlige for, at deres PVC-affald håndteres
korrekt.
På den baggrund har PVC-branchen etableret WUPPI – Danmarks bedst organiserede PVC-affaldshåndteringssystem.
WUPPI-ordningen gør det let for dig at komme af med udtjent
hård PVC. Og med WUPPI er du altid sikker på at overholde
den til hver en tid gældende lovgivning og bidrage positivt til
den bæredygtige udvikling.

Miljørigtig
indsamling og
genanvendelse
I samarbejde med Marius
Pedersen A/S sørger WUPPI
for opstilling af containere til
opsamling af hård PVC, ligesom vi afhenter og sørger for
genanvendelse.

Fremstilling
af nye PVC
produkter

Udtjent PVC
laves til
regenerat

Kloakmestre/
entreprenører/
kommuner

Det er dig, der bestemmer
hvor tit og hvordan. Uanset
hvad du vælger, kan vi rådgive, så det bliver nemmest for
dig og til konkurrencedygtige
priser.

WUPPI
ordning

Gamle PVCrør tages op
– nye lægges
ned

WUPPI-systemet bidrager
til effektiv ressourceudnyttelse og en cirkulær
økonomi, fordi den
udsorterede hårde PVC,
som tidligere ville være
endt som affald, nu kan
indgå i nye kredsløb.
Ved at frasortere den hårde PVC
hjælper du med til at fremme den bære
dygtige udvikling. Den indsamlede hårde
PVC kommer tilbage til producenter,
der ved, hvordan den på mest forsvarlig vis kan genanvendes til nye kvalitetsprodukter. Det giver en markant
CO2-besparelse, når udtjent hård PVC
håndteres korrekt, og du kan være med
til at gøre en forskel.

Kontakt
Marius Pedersen A/S
for rådgivning og tilmelding
Dine muligheder

Så let tilmelder du dig

• Åbne og lukkede maxi containere
8 – 36 m3
• Afhentning af løst PVC-affald med
kranbil/grabbil
• Egen levering til Marius Pedersen
A/S’ anlæg

For tilmelding kontakter du Marius
Pedersen A/S på mail eller telefon.
Marius Pedersen A/S er udvalgt af
WUPPI til at administrere processen
fra opsamling og håndtering til genanvendelse af den hårde PVC. Marius
Pedersen A/S kan vejlede dig i hvilken
opsamlingsform, der passer bedst til
dit behov.

Lad os rådgive dig til den løsning, der
passer bedst til dit behov!

Tilmelding
Telefon 70 13 40 40
info@mariuspedersen.dk

www.mariuspedersen.dk

Miljøet er vores fælles ansvar
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald, skal hård PVC håndteres særskilt og genanvendes. Det
betyder, at du skal tage ansvar for dit
byggeaffald.
Denne folder fortæller, hvordan du
gennem PVC-branchens fællesinitiativ
WUPPI og Marius Pedersen A/S kan
komme af med hårdt PVC-affald på en
nem og miljømæssig forsvarlig måde.

WUPPI A/S er stiftet i 1997 som en
landsdækkende indsamlingsordning
for byggeaffald af hård PVC. Bag selskabet står den samlede branche af
producenter og importører af hårde
PVC–byggeprodukter. WUPPI-systemet
er baseret på PVC-branchens fælles
initiativ og mangeårige erfaring med
indsamling og genanvendelse af PVCbyggeaffald.
WUPPI-ordningen omfatter i dag over
1000 brugere. Hovedparten af bru-

gerne er private håndværkere og entreprenører, men også langt de fleste
kommuner og affaldsselskaber er med
i ordningen. I 2014 indsamlede WUPPI
3.500 tons hård PVC til genanvendelse,
og tallet er stigende.
WUPPI arbejder bl.a. sammen med Miljøstyrelsen, VinylPlus, Plastindustrien
og PVC Informationsrådet om at sørge
for korrekt håndtering af hård PVC. Læs
mere på wuppi.dk, vinylplus.eu, mst.dk,
plast.dk og pvc.dk

Sorteringen er vigtig...
Lad os sammen håndtere byggeaffald
forsvarligt.
Når du skal håndtere byggeaffald af
hård PVC, så lad WUPPI tage ansvaret
for genanvendelsen – så skal du kun
tænke på at sortere.
Hårde PVC-byggeprodukter kan være:
• Tagrender og nedløbsrør
• Tagplader
• Rør, brønde og fittings
• Vinduer og døre
• Kabelkanaler og elrør
• Profiler og lister
Øvrige plastprodukter er ikke en del af
WUPPIs ordning. Det er vigtigt, at det
indsamlede er frigjort for skruer, beslag
mv.

WUPPI A/S
Direktør Knud Jensen
Tlf: 40 57 69 40
E-mail: kj@wuppi.dk

