Grundfos Take Back
Genanvendelse
af pumper
Grundfos ønsker at gøre en forskel for både miljø, og medarbejdere
med nedsat arbejdsevne. Derfor har vi i samarbejde med installatører
og grossister skabt et genbrugssystem, der skal sikre, at gamle
cirkulationspumper – så bæredygtigt som muligt – genanvendes i
produktionen af nye pumper.

Grundfos Take Back kan inddeles i fire del-processer
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Indsamling

Nem afhentning

Pumpeadskillelse

Genanvendelse
af ressourcer

På næste side kan du læse mere om hver proces.

Indsamling
Det skal være let at returnere brugte pumper. Du skal derfor blot indsamle pumperne og aflevere dem hos den grossist, hvor du normalt
handler pumper. Har du særligt mange pumper, der skal afleveres, kan
du også selv tilmelde dig Take Back-ordningen og få en indsamlingskasse
stillet til rådighed.
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Nem afhentning
Vi henter selvfølgelig din fyldte indsamlingskasse og lægger så mange
afhentninger på ruten som muligt. Det betyder, at du måske skal vente
lidt på afhentningen, men på den måde er både du og vi med til at belaste miljøet mindst muligt.
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Pumpeadskillelse
Når du indleverer brugte pumper til Take Back-ordningen, sikrer du
ikke kun optimal genanvendelse af pumpens råmaterialer, du er også
med til at skabe meningsfyldt arbejde til de af vores medarbejdere,
der på grund af nedsat arbejdsevne er ansat i Grundfos’ Flex-afdeling.
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Genanvendelse af ressourcer
Når medarbejderne i Flex-afdelingen adskiller den brugte pumpe
helt ned til mindste del, sikrer de, at hele 98 % kan genanvendes
optimalt og indgå i en ny produktion af pumper.

Læs mere om Take Back
på grundfos.dk/takeback
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