
SKAL DIN KOMMUNE 
VÆRE LIDT GRØNNERE?

Tilmeld jer Vugge til Vugge programmet, 
spar penge og styrk den cirkulære økonomi

www.rampe.dk/miljo

Benyt vores Genbrugskasser uden beregning
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STØT DEN CIRKULÆRE ØKONOMI OG UNDGÅ SPILD

En bæredygtig produktion med minimalt spild

Dansk design, produceret i Danmark

Bæredygtig produktion af 100% giftfrie ramper

Opkøb af brugte produkter til regenerering

Cirkulær økonomi og genanvendelse af plast
  

Vugge til Vugge

Produktion Produkter

Råvarer

Kværning og 
regenerering

Vask og desinficering
Demontage

Overskud fra 
tilpasning

Genbru
g

Vask

Montage

Excellent Systems har arbejdet for at mindske spild og øge genanvendelsen af 
plast, siden 1992. Vores arbejde indebærer produktion, forbrug, planlægning og 
design, som sætter fokus på at undgå alle former for affald, og se alle materielle 
processer som en del af lukkede kredsløb. 

Som en del af Vugge til Vugge programmet, 
støtter din kommune:
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SÅDAN FUNGERER VUGGE TIL VUGGE

Forestil dig en verden med 100% genanvendelse. Ingen spild, ingen giftstoffer 
og minimal CO2 udledning. Det vil vi hos Excellent Systems gerne hjælpe på 
vej. Som plastproducent har vi fokus på at ændre synet på plast fra affald til 
ressource.

Hvad er Konceptet?

Vugge til Vugge 
programmet har fokus 
på at minimere spild 
af plast. Hos Excellent 
Systems mener vi nemlig 
ikke at plast nogensinde 
bliver til affald. Plast 
er en ressource som 
kan genanvendes igen 
og igen. Blot man ved 
hvordan og gør det 
korrekt. Det gør vi, med 
Vugge til Vugge.

Hvad gør vi?

Hos Excellent Systems 
genanvendes alle brugte 
rampemoduler. De renses 
og kværnes og bliver 
derefter støbt til nye 
produkter. Da vi selv 
står for produktionen, 
er det muligt for os 
at garantere, at vore 
produkter altid er 100% 
gift- og PVC-fri samt 
fødevaregodkendte.                 

Hvad kan du gøre?

Hvis man samler 
alle overskydende 
tilskæringsrester og 
gamle ramper sammen i 
Genbrugskassen, kommer 
vores montør forbi og 
henter dem ved lejlighed. 
Vi giver 3,- kr. pr. kg. til 
køb af nye varer. Dermed 
sparer din kommune 
penge OG forhindrer 
spild af plast.

Kontakt os 
på 86377133 
for mere 
information



+45 86377133

info@ex-as.com
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