
Hos HOUNÖ passer vi på vores miljø. I vores danske 
produktionsanlæg minimerer vi mængden af 
affald og sikrer en ansvarlig kultur for genbrug og 
sortering af skrald blandt alle vores medarbejdere 
og i alle processer. 

Miljøet er en vigtig faktor for os. HOUNÖ er derfor 
en CO2 neutral virksomhed, hvor vi er opsatte på 
at bruge klimavenlig elektricitet, produceret af 
vindmøller. Besøg vores vindmølle på koordinaterne 
56°27’44.8”N  8°12’49.7”E.

Vi bruger stål, som vores primære produktions-
materiale. Stål er det mest bæredygtige materiale 
i det 21. århundrede, og genanvendelse af stål er 
essentielt, da det kan recirkuleres uendeligt og er 
100% genanvendeligt uden tab af kvalitet i produk-
tet. Derfor sorterer vi alt skrot efter type for optimal 
genanvendelse.  

Vores behandling og bortskaffelse af overskydende 
materialer gør sig ligeledes gældende for papir, pap 
og karton, som gennem genbrug kan blive vigtige 
råmaterialer for den globale papirindustri.  

Alt elektronisk affald kan enten genbruges eller 
genanvendes ved hjælp af fokuseret sortering. 
Vi sorterer alle enheder, der er elektronisk drevet 
eller indeholder et printkort. Vi sikrer, at al ESD-
sikker emballage til beskyttelse og forsendelse 
af komponenter og andre underenheder, der 
er følsomme over for elektrostatisk afladning, 
returneres til leverandøren for at blive genbrugt.

Fra vores produktionsanlæg sender vi spildevand 
til et rensningsanlæg for ikke at forsage yderligere 
forurening af grundvandet. Derudover opsamler 
særlige afløb vand, som derefter sendes til specielle 
behandlingsfaciliteter for at sikre mod udslip af 
farlige stoffer.

Vi mindsker vores 
klimaaftryk

https://www.google.com/maps/place/56%C2%B027'44.8%22N+8%C2%B012'49.7%22E/@56.4625608,8.211352,4013m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d56.4624444!4d8.2138056


For at reducere drivhusgasser bruger vi LED lys 
i hele vores produktion. LED lys reducerer også 
varmeudledning og minimerer derfor behovet for 
aircondition. 
LED lys er ligeledes 100% genanvendelige.  

Vi stræber efter at bruge de mest moderne og 
miljøvenlige produktionsteknologier fremfor de 
mere gængse, konventionelle produktionsmetoder. 

Herudover stræber vi hen imod en CO2 neutral 
forsyningskæde ved, når det er muligt, at anvende 
lokale leverandører for at reducere transport. 

Vi samarbejder med leverandører for at finde 
de bedste løsninger til indpakning med brug af 
genbrugsmaterialer. På den måde reducerer vi vores 
brug af engangsmaterialer.  

Sammenlignet med almindeligt papir kræver 
genbrugspapir meget mindre vand og energi i dets 
fremstilling. Derfor er al vores marketingsmateriale 
hos HOUNÖ trykt på 100% genbrugspapir.

Hos HOUNÖ passer vi på miljøet og er 
opmærksomme på vores ansvar overfor 
de kommende generationer. Derfor har vi 
forpligtet os til at bruge grøn energi for at 
sikre en mere bæredygtig produktion.


