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Forord
Som en af landets førende LED- og videnshuse inden for energieffektiv belysning, ønsker eco2LIGHT at gøre 
en aktiv indsats for en mere bæredygtig grøn fremtid, samt inspirere andre virksomheder til at tænke mere 
klimavenligt og miljøorienteret. 

Hos eco2LIGHT opfordrer vi vores kunder og samarbejdspartnere til at finde bæredygtige løsninger.  
Derfor forpligter vi os til at forholde os kritisk til egen drift, og hele tiden søge bæredygtige løsninger i  
overensstemmelse med vores værdigrundlag. Vi vil være en løsningsorienteret, innovativ LED grossist, som 
andre virksomheder kan være stolte af at arbejde sammen med.

I nu 10 år har vi testet og udviklet på vores produkter for at sikre, at de er nogle af de bedste, mest  
energieffektive på markedet - produceret og sammensat af genanvendelige komponenter og materialer, der 
kan genbruges igen efter afmontering. Den primære CO2-udledning opstår ved fremstilling af vores produkter 
- det ved vi. Med nyeste teknologi, viden og et teknisk stærkt produktudvalg inhouse arbejder vi tæt sammen 
med førende belysningsarkitekter og installatører for hele tiden at optimere energieffektiviteten ved vores 
lyskilder.

Det er vigtigt at GØRE det, man siger, man gør!  
 
I samarbejde med Aalborg Recycling har vi derfor fået udarbejdet genanvendelsesberegninger på vores mest 
solgte produkter, som i gennemsnit har en genanvendelsesprocent på hele 98 %. Rapporten skal dels ses som 
et pejlepunkt for vores fremtidige eksistensberettigelse såvel som tillidsskabende dokumentation til kunder 
og samarbejdspartnere. 

Lad os inspirere hinanden  
- sammen gør vi en forskel



Klimabevidst og bæredygtig identitet
Vi stiller høje krav til os selv og har derfor også høje krav til producenterne - produkterne skal være nemme  
at adskille, indeholde få komponenter og kunne genbruges for igen at indgå i en sund cirkulær værdikæde.
Den cirkulære økonomi er et vigtigt pejlepunkt for os, da de færdige produkter og LED-løsninger ikke bare 
skal være bæredygtige i drift, men også bæredygtige efter endt livscyklus. 

Genanvendelse i praksis betyder også at vejlede vores kunder, og de øvrige virksomheder, som vi  
arbejder sammen med. Når gamle konventionelle lyskilder udskiftes med LED, er det vigtigt, at disse nedtages 
af professionelle fagfolk, der kan adskille de gamle enheder, sortere dem forsvarligt og genanvende  
materialerne helt efter bogen. Her anbefaler vi blandt andre Aalborg Recycling.

eco2LIGHT’s vigtigste opgave er at sikre kvalitetsprodukter med høj ydeevne og meget lang levetid.  
Genbrugsplast og genbrugsaluminium anvendes med stor succes, men bæredygtighed er meget mere end 
selve produktet. Det er måden at drive forretning på, det man siger og rent faktisk gør hænger sammen, de 
praksisser og processer man anvender i driften og ikke desto mindre at styre og kontrollere at disse  
overholdes.   

”For eco2LIGHT er en sund forretning en grøn forretning. Det 
er vigtigt for os at gøre det, vi rent faktisk siger, vi gør, og derfor 
kigger vi hele tiden indad. Det ligger dybt i vores DNA at være 
miljøbevidste! Vi har lånt kloden af de kommende generationer 
- derfor er vi nødt til at træffe bevidste og bæredygtige valg i 
forhold til vores måde at drive forretning på”

- Charlotte Balling, Ansvarlig for bæredygtig udvikling 



T8 LED rør Dato 31-05-2019

Består af Gram % 
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Denne rapport er udarbejdet af tredjepart 
via vores samarbejdspartner Aalborg 
Recycling: 

Der pålægges en ekstra arbejdsproces ved 
fragt af overskydende plastik til 
bearbejdning ved anden virksomhed.

Med en genanvendelsesprocent på  97,7 % er dette 
T8 LED rør gennemført GRØNT og bæredygtigt. 
Efter endt livscyklus på 74.000 timer kan alle 
komponenter og materialer stort set genbruges 
samt bortskaffes miljøvenligt.

Adskilt og analyseret: 
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Affald/plast



Dato 31-05-2019

Gram % 
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T8 LED Nano Rør. 

Består af 

Plast/messing - heraf 80% affald 

Print plade 

Lys-print 

Pia strør 

Affald/ Plast 

I alt 

Genanvendelses % 

Denne rapport er udarbejdet af tredjepart via vores 
samarbejdspartner Aalborg Recycling, der har 
gennemgået og analyseret vores hyppigst solgte og 
mest udbredte produkter fra kataloget. 

Med en genanvendelsesprocent på 91,1 % er det 
populære T8 Nano LED rør et energi- og miljøvenligt 
valg, da røret er lavet af 70 % genbrugsplast. 
Prismæssigt lukrativt valg men også meget GRØNT 
alternativ sammenlignet med konventionelle 
lysstofrør. Perfekt til installation i blandt andet 
værksteder, produktion, garager og lagre med videre.

Adskilt og analyseret: 



Dato 31-05-2019

Gram % 
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LED rør T5 - intern driver 

Består af 
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Plast/messing - heraf 80% affald 

Print plade 

Lys-print 

Plastrør 
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Kan genanvendes af tredjepart - dog påregnes ekstra 
fragt, da plastikken skal transporteres fra A til B. 

Med en genanvendelsesprocent på 98,3 % er vores T5 
LED ultra performance rør med intern driver et 
fantastisk bæredygtigt lysvalg med omfattende 
genbrugsmuligheder. Efter endt livscyklus på 74.000 
brændetimer kan det nemt adskilles og bortskaffes/
genanvendes forsvarligt.

Adskilt og analyseret: 



INDUS A Sport Armatur Dato 31-05-2019

Består af Gram % 
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Denne rapport er udarbejdet af tredjepart via vores 
samarbejdspartner Aalborg Recycling, der har gennemgået og 
analyseret vores mest solgte produkter fra kataloget.

Med en genanvendelsesprocent på 99,4 er vores INDUS A 
armatur et yderst bæredygtigt produkt, der nedbringer 
energiforbruget markant, lever længere end traditionel 
belysning og efter endt livscyklus på 52.000 timer kan 
materialerne genanvendes. Særligt egnet til brug i sportshaller 
og øvrige idrætsfaciliteter.

Adskilt og analyseret:



Flood Light IP66 Dato 31-05-2019

Består af Gram % 
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Genanvendelses % 75 + 22 = 97 %

Denne rapport er udarbejdet af tredjepart via vores 
samarbejdspartner Aalborg Recycling. Kan genbruges af 
tredjepart - dog er der en ekstra arbejdsproces forbundet med 
fragt, da glasset skal transporteres til anden virksomhed for 
bearbejdning.

Med en genanvendelsesprocent på 97 % er Flood Light IP66 
armaturet et helt igennem bæredygtigt produkt, hvoraf stort 
set ALLE materialer/komponenter kan genbruges efter 
afmontering. Velegnet til udendørs belysning, facader mv. 

Adskilt og analyseret: 



+ 5 = 100 %

Kan genbruges af andre virksomheder efter afmontering. Dog 
kommer der en ekstra arbejdsproces, da plastikken skal fragtes til 
anden virksomhed. Panelet er særligt velegnet til kontormiljøer, 
receptioner, gangarealer mv.

Med en genanvendelsesprocent på 100 % er vores60x60 panel så 
klimavenligt, som det er muligt. Efter endt livscyklus på 50.000 timer 
kan lyskilden afmonteres og alle materialer genanvendes - dog med 
forbehold af den ekstra transport af plastikken fra A til B.

Adskilt og analyseret:



Panel 120x30. Dato 31-05-2019

Består af Gram % 
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Denne rapport er udarbejdet af tredjepart via vores 
samarbejdspartner Aalborg Recycling: 
Ekstrem GRØN lyskilde - dog skal der påregnes ekstra 
fragt mht. transport af overskydende plastik til anden 
virksomhed.

Med en absolut maksimal genanvendelsesprocent på lige 
fod med 60x60-udgaven er dette panel meget udbredt i 
sortimentet og lever fuldt op til skrappe klimakrav om 
genanvendelse og bortskaffelse. Perfekt til 
kontormiljøer mv.

Adskilt og analyseret: 



Bæredygtighed er mere end produktet
Hvad gør eco2LIGHT?

• Vi gør det, vi siger, vi gør:  
 Dokumentation i form af genanvendelsesrapporter på de mest solgte produkter,  
 hvor genanvendelsesgraden i gennemsnit ligger på mellem 97 – 100 % 
• Cirkulær økonomisk tilgang til egen drift og produktion
• Samarbejder med nogle af verdens førende OEM-fabrikker og lysdesignere
• Energieffektiv LED i hele virksomheden
• Tydelig CSR-politik offentlig tilgængelig på www.eco2light.dk 
• Effektiv og fast affaldssortering  
 (bruger den mindste skraldespand, som Aalborg Kommune stiller til rådighed)
• Genbrug af emballering og pakkefyld, så disse har minimum 2x livscyklus
• LED-produkterne produceres således, at de let kan adskilles, repareres og genanvendes
• Orienterer os efter FN’s Verdensmål 7 og 17
• Gør meget ud af produkttræning og produktudvikling sammen med installatørerne
• Samarbejder med andre grønne virksomheder ift. videndeling og grøn inspiration i erhvervslivet
• Samarbejder med UCN og AAU i bæredygtige projekter
• Medlemsvirksomhed i NBEN siden 2015
• Deltager og sponsor af lys, for fjerde år i træk, ved Aalborg Bæredygtighedsfestival 

Samarbejdspartnere og netværk



www.eco2light.dk

AALBORG

Gørtlervej 21 
9000 Aalborg 
Tlf: 70 70 15 55 

info@eco2light.dk

HERNING

Nakskovvej 4 
7400 Herning 
Tlf: 40 33 30 25 

nfa@eco2light.dk
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