ØKO
FREAK

Ytong BigBag retursystemet fra Xella

Bæredygtighed på byggepladsen

ØKO
FREAK
I fællesskab beskytter vi miljøet og bevarer ressourcerne.
Klima- og miljøbeskyttelse har i årtier
været Xella’s dedikerede mål, både i
udvikling og produktion af naturlige og
energieffektive byggematerialer.
For fremtiden sætter vi fortsat nye,
høje mål for udvikling af bedre produktionsmetoder og materialer.

Med Xella BigBag retursystemet kan
man tage del i et bæredygtig intiativ,
hvor byggeriets porebetonrester indsamles og genbruges i byggeblokkene
Silent+ og Synergy.
Start på byggepladsen – med Xella
BigBag retursystemet.

BIG
BAG
Ytong BigBag retursystemet fra Xella – Helt enkelt

1

Ytong BigBag’s leveres med første levering til byggepladsen.
Hver BigBag rummer max. 500 kg – og KUN rent porebeton.

2

BigBags afhentes fra byggepladsen ved opsamling à 25 stk. Indeholder
de andet end rent porebeton opkræves et særskilt sorteringsgebyr.

3

BigBags mellemlander på central dansk opsamlingsplads, hvor indholdet
kvalitetssikres og knuses inden transport til Xella-værket.

4

På Xella-værket indgår det indsamlede porebeton bl.a. i fremstillingen
af genbrugsbyggeblokkene Synergy og Silent+.

Vinder af Byggeriets miljøpris 2020

CIRKU
LÆR
Cirkulær økonomi skaber relevans i byggeriet.
Xella byggematerialer i porebeton og
kalksandsten leveres alle i modulmål
og opfylder kravene til bæredygtigt, stabilt og omkostningseffektivt byggeri.
Vi leverer 100% integrérbare systemløsninger, som tilsammen sikrer, at
hele råhuset kan leveres fra samme
leverandør.
Med bæredygtighed på dagsordenen,
giver Energy+ og Synergy eller Silent+
i kombination det miljøvenlige råhus,
der både er energioptimeret og cradle-to-cradle certificeret.

BÆRE
DYGTIG

Byggematerialer fra Xella er uorganiske og
bidrager til et sundt indeklima. 100 procent
naturlige ressourcer sikrer et minimalt miljømæssigt aftryk. Klimavenlige løsninger, som
samtidig er enkle at projektere og bygge med.

Den enkle vej til bæredygtigt byggeri: Kalk, sand og vand.

Silent+

Energy+

Synergy

Indeholder 20% genbrug.
Til bærende skillevægge.
Deklareret til 10 MPa.
CE- mærket.

Enkel projektering og
effektivt byggeri. Bagmur, isolering og facade
i én blok.

Indeholder 40% genbrug.
Til ikke-bærende skillevægge.
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