SALG AF BRUGTE MURSTEN
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Vi sælger brugte mursten, der er renset og
gøres klar til at få nyt liv. Enten til et helt nyt
byggeri eller i form af små projekter i boligen.

GENBRUGSSTEN TIL GULVE

03

Vi sælger genbrugssten, du blandt andet
kan benytte til at lave de smukkeste og mest
unikke gulve.

OPSKÆRING AF SKALLER
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Vi kan opskære DINE gamle mursten og lave
dem til skaller, så de kan benyttes til ny projekter i din bolig.

AFHENTNING OG RENSNING
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Hos Genbrugssten renser vi gamle mursten,
så de igen kan genbruges. Dette er cirkulær
økonomi i praksis.

SKALLER AF GENBRUGSSTEN
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Vi opskærer og sælger skaller, der kan benyttes til nye smukke projekter. Med skaller
bevares sjælen i murstenen, og samtidig
kræver de ikke meget plads.

KNUSTE BETON MURBROKKER
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Stort set alt kan genbruges, når det har været
forbi os. Alle restmaterialer bliver lavet til
knust beton og murbrokker, der benyttes til
vejkasser, dræn m.m.

Murermester Glenn Kristensen

OM GENBRUGSSTEN
Hos Genbrugssten har vi forstand på fortidens byggemetoder og
materialer, hvilket hjælper os ved nænsomme nedrivninger. Vi har også
forstand på nutidens og fremtidens krav til byggerier, så vi kan vejlede
om projekter. Og så gør vi i det daglige stor brug af vores menneskelige
indsigt, da vi ligger vægt på meningsfuld beskæftigelse til alle – også
dem, som er på kanten af arbejdsmarkedet.
VORES MÅL ER:

LOKALT KREDSLØB

ARBEJDE MED MENING

1. Sikre lokal håndtering af lokale
ressourcer.

Ved at rense mursten fra
nedrivningsmodne bygninger
i Nordjylland holder vi stenene
i lokalt kredsløb, og miljøet
spares for energibelastningen
ved brænding af nye mursten.
Hver genbrugt mursten sparer
miljøet for 0,5 kg CO2. Der går
typisk 16.000 mursten til at bygge
et enfamiliehus – dvs. du sparer
8 ton CO2 ved at bygge med
brugte mursten i stedet for nye.
Det er cirkulær økonomi i praksis.

Vi opkvalificerer borgerne,
hjælper dem videre i et
meningsfuldt arbejdsliv og
understøtter lokal beskæftigelse
og vækst.

2. Forbedre miljøet og det lokale
CO2-regnskab.
3. Bevise, at cirkulær økonomi er
relevant og bæredygtigt.
4. Løfte og opkvalificere
borgere, der savner tilknytning
til arbejdsmarkedet og skabe
lokale arbejdspladser.

Genbrugssten er et cirkulært
affaldsanlæg med social
samvittighed.
Anlægget beskæftiger borgere,
der savner tilknytning til
arbejdsmarkedet: Mennesker
med arbejdsskader, flygtninge
eller psykisk sårbare.

BYG
NYT
MED GENBRUGSSTEN
Når du skal bygge nyt hus, er er
der mange ting, du skal overveje
og have styr på.
En af tingene er, hvordan skal dit
nye hus se ud, og som noget nyt,
hvilket aftryk ønsker du, at dit hus
skal have på miljøet.
Med denne tankegang tænker
du måske mere, hvordan du

opvarmer dit hus eller hvor din
strøm kommer fra.
Men nu er dine mursten også
blevet en del af puslespillet.
Bygger du dit nye hus i
genbrugssten, fremfor nye
mursten, vil du spare miljøet for
ca. 8 ton CO2.
Er du ikke klar til at bygge

hele dit hus i genbrugssten,
hvorfor så ikke kombinere dine
byggematerialer. Et hus bygget i
en kombination af genbrugssten
og træ er virkelig flot. Uanset
om du benytter mange eller få
genbrugte mursten, så har du
allerede været med til at sænket
dit aftryk på miljøet.

DE ”SMÅ” DETALJER

Genbrugte mursten kan bruges på mange
forskellige måder. Det er stort set kun
fantasien, der sætter grænser.

Det kan være, du er helt
vild med de funktionelle
og moderne alkover, som
mange nye huse i dag er
bygget med. Men i stedet
for bare at bygge en
alkove, hvorfor ikke skabe
liv og sjæl i rummet ved
at benytte genbrugssten.
Denne detalje er virkelig
smuk, og samtidig
bygger du miljørigtigt. Du
bidrager til at holde gamle
mursten i kredsløb og
sparer miljøet for en stor
energibelastning.
Genbrugssten kan du
ligeledes bruge, når pejsen

derhjemme skal opbygges,
når du brændende har et
ønske om at få et orangeri
i haven, som ikke ligner
dem alle de andre har og
meget andet.
Genbrugssten har så
mange muligheder. I
kombination med at
mange mennesker i
dag har et brændende
ønske om at være
miljøbevidste og skille sig
ud fra mængden, bliver
genbrugssten bare et godt
valg. Uanset om det er et
stort eller et lille projekt, du
har i tankerne.

RECEPTION I GENBRUGSSTEN

BÆREDYGTIGHED
MED PATINA OG SJÆL

Genbrugssten giver smukke bygninger, vægge
og gulve, som alle får et særligt udtryk med
patina og sjæl.
Den bæredygtige udvikling
er i høj kurs, og vi kommer
ikke udenom, at vores
aftryk på miljøet kommer
til at fylde endnu mere ud
i fremtiden. Rigtig mange,
både virksomheder og
forbruger, ønsker at gøre en
forskel.
Hos Genbrugssten ved vi,
at vi gør en forskel, med det
vi laver. Hver gang du som
kunde kommer og køber
genbrugssten hos os, i
stedet for nye mursten, ved
vi også, at du gør en forskel.
Ved at rense mursten
fra nedrivningsmodne
bygninger bliver stenene
holdt i kredsløb, og
miljøet spares for
energibelastningen ved
brænding af nye mursten.

Samtidig bidrager
genanvendelsen af brugte
mursten til at minimere
brugen af jordens knappe
ressourcer som ler og sand.
Hver genbrugt mursten
sparer miljøet for 0,5 kg
CO2. Der går typisk 16.000
mursten til at bygge et
enfamiliehus – dvs. du
sparer 8 ton CO2 ved at
bygge med genbrugssten
i stedet for nye. I praksis
svarer det til at køre fra
Brønderslev til Rom 15
gange i en nyere VW Golf.
Det er cirkulær økonomi
i praksis. Det er her vi
sammen kan gøre en
forskel.

GENBRUGSSTEN
TIL ERHVERV

Vi renser mursten fra nedrivningsprojekter, på
den måde får de nyt liv, hvorefter vi sælger
dem til nye byggeprojekter.
Erhvervsbyggeri kan have
mange former og formål. Alt fra
kontordomiciler, butikslokaler,
lejligheder og meget mere. Når
der bygges, ønsker alle et byggeri
i høj kvalitet og leveret til aftalt tid.
Men hvorfor ikke skille jer ud fra
mængden, når I bygger.
Det helt store emne på verdensplan
er miljøet og grøn omstilling. Hvorfor
ikke være firstmover på dette
område og tilbyde erhvervsbyggeri
med omtanke for miljøet.
Hos Genbrugssten sælger vi
genbrugte mursten og skaller til
erhvervsbyggerier. Genbrugte

mursten skaber et helt unikt udtryk,
noget som nye mursten ikke kan.
Samtidig spares miljøet for den
store energibelastning, der sker ved
brænding af nye mursten.

arkitekter, entreprenører,
ejendomsudviklere, parcelhus
firmaer, murermestre etc. Og vi står
også klar til at rådgive eller finde de
rette sten til dit projektbyggeri.

Vi samarbejder med blandt
andet entreprenører, arkitekter,
boligselskaber og ejendomsudviklere,
og sammen sænker vi vores fælles
aftryk på miljøet.

Vi tilbyder ressource kortlægning
af projekterne, udvalg af sten der
passer ind i enten bestående sten,
eller visuelle udtryk.

Vi bistår med rådgivning til dit
projektbyggeri
I blandt vores andre ervhervskunder
har vi hjulpet bla. bygherrer,

Vi laver fast aftale omkring levering
så tidsplaner altid overholdes.
Tag en uforpligtende snak med os,
og find ud af hvor klimavenligt dit
næste byggert kan blive?

NEW YORKER VÆG

NEDRIVNING AF GENBRUGSSTEN

OPMURING MED GENBRUGSSTEN

NY SKOLE I GENBRUGSSTEN

NYSBYGGERI

RIV NÆNSOMT NED

Når du skal rive ned og genbruge så mange mursten som muligt, kræver det kun lidt
ekstra opmærksomhed. Det er slet ikke svært. Og kræver ikke større ressourcer.
1.

Bygningen miljøsaneres inden nedrivningen
opstartes

2.

Skub en stor flade ned. Jo større – jo flere
mursten er hele.

3.

Saml stenene op med en stenskovl og læs
dem straks på et vognlæs eller i en container.

4.

Undgå at køre på murstenene.
Stenene kommer til Genbrugssten i
Brønderslev. Her bliver de renset af en
maskine, og så kan de bruges til nyt byggeri.

LEVERING FRA NEDRIVNING
Sten leveres fra gl. bygninger,
huse og kommunale genbrugspladser.

KLARGØRES TIL SALG
Stenene stables på paller ved
brug af robotteknologi.
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03

RENSES OG KONTROLLERES
Stenene renses uden brug af
vand og kemikalier.

KLAR TIL NYT BYGGERI
Efter indpakning er stenene klar til
brug i nye byggeprojekter.
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BESØG VORES SHOWROOM

Hos Genbrugssten har vi opbygget et showroom, så du med egne øjne kan se, hvor
smukke genbrugssten er.
Her er eksempler på skalmurer og klinker, hvor du kan få idéer til dit næste projekt.

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE…

Vores genbrugssten har en
masse historier at fortælle,
og vi har solgt sten fra bla.
Hjørring Politigård, Rudbjerg
Knude fyr, Nibe Sygehus,
Stations bygninger og
Dronningborg Maskinfabrik.
Kontakt os gerne for at høre
mere om mulighederne for
brug af genbrugssten i dit
byggeprojekt.
Vi står klar til at hjælpe, om
det er en vinkælder, gulv eller
et komplet hus.

RØDE GENBRUGSSTEN

GULE GENBRUGSSTEN

SORTE GENBRUGSSTEN

SKALLER AF GENBRUGSSTEN

KURT BRANDI, AFDELINGSLEDER

GENBRUGSSTEN
AGDRUPVEJ 3,
9700 BRØNDERSLEV
+45 5122 1993
+45 9282 2501
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INFO@GENBRUGSSTEN.DK
WWW.GENBRUGSSTEN.DK

