Carsten Andersen, CEO, Scan Underlay

BRUGTE DÆK
I NYE KLÆDER
Hos Genan i Viborg bliver hjulene ved med at dreje rundt – selv når de er færdige
med at køre på vejene. For på Genans fabrikker rundt om i verden får udtjente
bildæk nyt liv og ender med at være en bæredygtig ressource, der sparer klimaet
for flere tusinde kg CO2 hver eneste dag.
Dækkene består af gummi, stål og tekstil; og efter
”en tur gennem møllen” hos Genan finder de fine
materialer anvendelse i nye former, størrelser og
farver i mange forskellige sammenhænge i store
dele af verden. Den volumenmæssigt klart største
ressource i dækkene er gummiet, som hos Genan
bliver forarbejdet til granulat og pulver, der bruges
til både kunstgræsbaner, legepladser, løbebaner,
asfalt, nye dæk, håndvægte – eller endda som trinlydsdæmpende underlag til gulve.
En af de industrielle kunder hos Genan er virksomheden Scan Underlay fra Galten ved Aarhus.
Her bliver Genans gummipulver brugt til akustiske

membraner, hvor eksempelvis trinlydsdæmpende underlag til gulve er bare ét af de patenterede
produkter, Scan Underlay har på markedet i øjeblikket. Som klimapartner hos Aarhus Kommune,
og med en portefølje af produkter, der kan bruges igen og igen, er Scan Underlay med til at drive
den grønne omstilling. Og i en virksomhed med
så stort fokus på bæredygtighed er samarbejdet
med Genan kun sund fornuft.
”Det betyder alt for os, at vores produkt er bæredygtigt, og vi har stort fokus på miljøet uden at gå
på kompromis med pris og kvalitet. Det er det, vi
lover vores kunder hos Scan Underlay. Derfor er det
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OM SCAN UNDERLAY
Stiftet i 2015 af opfinder Carsten Andersen
Producerer 500.000 m2 underlag om året
Har patenterede produkter på markedet
Er Klimapartner hos Aarhus Kommune
Er en familieejet virksomhed

OM GENAN
Har kapacitet til at recycle 400.000 tons dæk om året
Kan spare klimaet for op til 280.000 tons CO2 om året
Har seks fabrikker verden over og i alt mere end 300
medarbejdere
Har 23 forskellige gummiprodukter på markedet

naturligvis vigtigt for os at have en leverandør som
Genan, der leverer den bedste kvalitet på markedet og lever fuldt ud op til vores standarder. Det er
den måde, vi sikrer, at vores produkt opfylder forventningerne hos vores kunder.” fortæller Carsten
Andersen, CEO og stifter af Scan Underlay.
”Derudover har det haft stor betydning i tiden, at
vores primære råvare er både lettilgængelig og fra
Danmark. Vi har ikke været underlagt øget ventetid eller restriktioner – og har på den måde kunne
manøvrere os uden om krisen både ift. forsyninger
og leverancer. Endnu et stort plus for både os og
vores kunder.” uddyber Carsten Andersen og afslutter: ”Bildæk er et forsømt område ift. potentialet, der ligger deri. Der er masser af muligheder for
at bruge dem!”
Scan Underlay, som også eksporterer globalt, har
byggerier og projekter i hele landet. Bl.a. er flere
danske hospitaler, Lighthouse i Aarhus og Københavns Lufthavn på den voksende kundeliste,
og Carsten Andersen forudser en fortsat markant
vækst de næste mange år for den østjyske virksomhed, der i dag producerer omkring 500.000
m2 underlag om året.
”Kvalitet er nøgleordet for vores produkter hos
Genan. Vi recycler udelukkende dæk, der er god-

kendt efter gældende europæiske regler, og på
den måde kan vi garantere vores kunder den bedste kvalitet – hver gang. Og så er det ovenikøbet en
bæredygtig ressource, som vi ikke løber tør for lige
foreløbigt.” udtaler Janus Nørgaard Nielsen, salgschef for Skandinavien, Baltikum og Østeuropa hos
Genan, og tilføjer: ”Kvaliteten og tilgængeligheden
er altafgørende for vores kunder. Især hos vores industrikunder, som bruger gummigranulatet i deres egne produkter og selv har kunder, de skal stå
til ansvar for.”
”Jeg synes, Scan Underlay er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan bruge vores produkt på
en innovativ måde. Det, at et nedslidt bildæk kan
få et nyt og gavnligt formål på eksempelvis de
danske sygehuse, siger meget om de muligheder,
man har i dag. Samfundet står over for et voksende problem med udtjente bildæk, der mange steder bliver brændt eller endda gravet ned i jorden.
Derfor er det vigtigt, at endnu flere virksomheder
får øjnene op for potentialet i det genanvendte
gummi, så det kan komme ud i verden igen og
tjene nye formål i nye innovative løsninger. Vi må
alle arbejde sammen for en bæredygtig fremtid.”
afslutter Janus Nørgaard Nielsen.

