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Hvem er 
IT-Refurb?
Vi er en virksomhed der indsamler E-Waste til
upcycling og refurbishment. Ved at videregive
jeres elektronik til os får jeres virksomhed
CO2-kredit til jeres klimaregnskab, som i kan
bl.a bruge til marketing.

Fakta
Danskere smed gennemsnitligt 24.4Kg
E-waste ud i 2021 (Itb.dk).
Det er 137.85% mere end i 2019. Hvor
der blev smidt 17.7Kg ud om året
gennemsnitligt i EU (Erhvervplus.dk).

Vision & Mission

Vi vil have
"IT med en smag af genbrug!"

Hvad kan vi?

Vi sikrer at jeres elektronik bliver
genbrugt efter den højeste
standard. Dermed sørger vi for at
mindst muligt elektronik ender i
en skuffe eller i skraldespanden,
hvor det ikke kan blive genbrugt.
En computer der bliver genbrugt
spare ca 300Kg CO2, i stedet for
at udvinde nye ressourcer.
Al elektronik med data vil få dets
data slettet med den samme
algoritme som US Army bruger
(5220.20-m). 
Vi garanter hermed at alt data
bliver sikkert slettet og ikke kan
gendannes.

Hvorfor gør vi det?

Vi opfordrer virksomheder til at
genbruge, da vi har opbrugt
vores del af Jordens resurser pr
d. 28. juli 2022 (wwf.dk). Dette
er en måde at hjælpe det på, da
danskerne smed 100.458 ton
elektronik ud i 2020 (mst.dk). 
I stedet for at smide ud er det
bedre at genbruge. Det er det vi
specialiserer os i, og vi gør det
let for jer!



Data Destruktion
(sker inden for 48 timer af ankomst)

GenbrugUpcyceling

GenandvendelseSalg

Hvis elektronikken
eller E-Waste kan
sælges tilbage i
elektronikcyklussen
er det vores første
prioritet.

ProjeceterResevedele

Hvis nogle af
delene kan bruges
som reservedele i
andet elektronik,
bliver de genbrugt. 

Er det ikke muligt at
upcycle
elektronikken, bliver
den splittet ad og
sorteret efter hvilke
metaller der kan
udvindes. Dernæst
bliver metallet
genanvendt til nye
rå resurser.

Vi samarbejder med
skoler & andre
intuitioner, hvor
printplader og andet
vi ikke kan bruge,
bliver genbrugt til fx
Epoxy borde med
printplader i eller til
at oplære elektronik
reparatører.

Ankomst på værksted

IT-Refurb Genbrugs
Procedue
Her kan du se hvad der sker når vi har hentet jeres
elektronik.
Under Data Destruktion vil der blive sendt et
certifikat på at daten er blevet slettet.



Fremtidsplaner
Vi ser fremtiden for IT-Refurb som en stærk spiller i elektronik genbrugsektoren. Vores
håb er en dag og kunne åbne en genanvendelses fabrik, så vi igen kan omdanne
resurserne til rå materialer, i stedet for at eksporterer det.

Vi har mange år tilbage på denne jord, og det er for det bedste at vi genbruger så
meget som vi kan for at sikre alle en bedre fremtid. IT-Refurb startede med den
grønne mission at nedbringe mængden af CO2 vi produceret her i Danmark gennem
vores elektronik, og det er et mål vi vil tage med os langt ud i fremtiden.

2024

Genbrug 98% af
elektronik & E-Waste vi
modtager. 
Genbrug 8 Tons
elektronik
Reducere vores plastik
forbrug med 50%

2025

Blive uafhængig af
plastik.
Genbrug 10 tons
elektronik.
Offentliggøre Refurb 2.0

2027

Åbne
genbrugsværksteder
på Fyn og Sjælland

2026

Gør IT genbrug til
en del af
dagligdagen
100% ren energi &
elektrisk transport

Fremtiden for
IT-Refurb

"Hver dansker udleder fem ton
CO2 om året gennem de
produkter, han køber. En
computer eller et fjernsyn kan
koste op til et ton CO2 at
producere. Det er mere end
fjernsynet udleder i hele sin
levetid"
 — Torben Chrintz, 2010



Addresse: Buatavej 1A, 8210 Aarhus
Telefon Nr: +45 31362191 
Email: support@it-refurb.dk 
Hjemmeside: www.it-refurb.dk

Hvis du har
spørgsmål?
Kontakt os!

IT med en smag af genbrug!


