
Vores fokus
Vores fokus ligger på at passe på miljøet om-
kring os og forhindre udslip til naturen. 

Vi vil reducere vores el-, energi- og vandforbrug.

Vi vil mindske vores CO2-udledning.

Vi vil fremme bæredygtighed i materialevalg 
efter principperne i den Cirkulære Økonomi. 

Fx  ved at fokusere på brug af genanvendte 
materialer (som Green Cast) og miljømærkede 
produkter (fx. Svanemærket og FSC).

Vi vil håndtere vores affald bæredygtigt.

Vi vil have fokus på vores interessenter 
- deres klager og deres input

CO2-beregning
Vi beregner vores aktiviteters CO2-udledning, 
og arbejder løbende på at reducere den.

Miljøpolitik: 
Vi altid have indgående kendskab til vores ma-
terialer og deres miljøpåvirkning. 

Vi vil stille store krav til os selv og vores leveran-
dører.

Vi vil løbende forbedre sortering og bortskaf-
felse/genanvendelse af alle former for affald.

Overordnede miljømål
Vi vil reducere CO2-udledning med 50 % frem 
til 2030.

Vi vil nedsætte mængden af produkter til 
deponi med 50 % og øge mængden til genan-
vendelse tilsvarende frem mod 2030.
Vi vil nedsætte mængden af afskær til for-
brænding med 50 %, og øge mængden til 
genanvendelse tilsvarende frem mod 2030.
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Vision:
Miljøvision for Duka Ventilation:
Vi vil være førende inden for innovative ventila-
tionsløsninger på en måde, der skaber bære-
dygtig værdi for vore interessenter. 
Vi vil have fokus på cirkulær økonomi og ud-
valgte verdensmål.

Miljøvision for Vink Plast:
Vink Plast vil have fokus på cirkulær økonomi i 
den samlede værdikæde. 
Vi vil skabe værdi for vore interessenter ved at 
distribuere plasthalvfabrikata og producere 
bæredygtige plastløsninger.
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Derfor indføres  
miljøledelse
Miljøledelse er en troværdig, målbar og effek-
tiv måde at arbejde med forbedringer af vores 
miljøbelastning på. Vi ved at vore kunder fore-
trækker at handle med miljøbevidste virksom-
heder.  

Med vores ISO 14001 certificering vil vi vise, 
at vi tænker på vores miljøbelastning og at vi 
har fokus på genanvendelse af restmaterialer. 
Vi mener, at når genanvendelse og fokus på 
bæredygtige materialevalg forenes, er vi tæt 
på målet om en cirkulær økonomi.

Hos Vink Plast og Duka Ventilation har vi stort 
fokus på vores virksomheds miljøbelastning, 
og vi tager vores ansvar meget alvorligt. Gen-
nem vores miljøledelse arbejder vi på at øge 
bevidstheden hos egne medarbejdere såvel 
som hos vores leverandører.

Vi vil skabe en miljøkultur, hvor alle medar-
bejdere og leverandører har fokus på forbrug, 
spild, affald og genbrug.

Hos Vink Plast og Duka Ventilation bruger 
vi udvalgte verdensmål som udgangspunkt 
for vores miljøarbejde. Det betyder i praksis 
at vi har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed 
gennem hele værdikæden, udvikling af bære-
dygtige materialer og langvarige samarbejder 
baseret på vidensdeling og tillid.

Hos Vink Plast og Duka Ventilation bruger vi 
udelukkende elektricitet fra vedvarende kilder. 
Vi har fastsat ambitiøse mål for vores forbrug 
og udledning.

Vi sorterer vores produktionsaffald i endnu 
flere fraktioner end før. Vi sælger plastfrakti-
onerne til aftagere, som kan dokumentere at 
det bliver genanvendt.

Vi stiller krav til indhold, genanvendelighed og 
sporbarhed, når vi handler hos vores leveran-
dører.

Forskellen på Lineær og 
Cirkulær Økonomi
Lineær produktion:

I den traditionelle lineære økonomi blandes 
forskellige materialer i produkter, uden mulig-
hed for adskillelse, og ender som affald efter 
endt brug.

Cirkulær produktion:
I den Cirkulære Økonomi designes produkter 
til at kunne skilles ad efter brug, så alle mate-
rialer kan anvendes og genanvendes i deres 
rene form. 

Begrebet affald bliver i den perfekte cirkulære 
verden helt overflødigt, for det der før blev til 
affald, bliver nu til råmateriale, som igen kan 
indgå i nye produkter. 
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