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BlueOcean™ produkter fra ocean-baseret plastik

I følge FN stammer 11% af al affaldsplast, 
der ender i verdenshavene, fra den maritime 
industri. Samlet set bliver det til svimlen-
de 50.000 TONS AFFALDSPLAST OM ÅRET 
– et faktum vi ikke kunne sidde overhørig.
Derfor er vi gået i samarbejde med to andre
danske virksomheder, som deler vores over-
bevisning – at noget må gøres.

Plastix er en cleantech genanvendings-virksomhed 
med en mission om at omdanne gamle fiskenet, reb og 
hårde plastprodukter til grøn plast; Ocean-baseret 
plast, som de kalder det.

Letbek er en producent af plastprodukter, med en 
mission om at udnytte plast som en cirkulær ressour-
ce. De kalder det ”re-imagineering plastic”.

Ved at dele viden og kompetencer, har Plastix, Letbek 
og Milford været i stand til at skubbe til grænserne og 
begynde at eksperimentere med ocean-baseret plast 
i vores produkter.

Ethvert produkt vi fremstiller i ocean-baseret plast, 
bidrager til skabelsen af ”liveable cities” og reducerer 
affaldsstrømmen ud i vores oceaner.

Mindre plast i verdenshavene

https://plastixglobal.com/howwedoit/
https://letbek.com
https://plastixglobal.com/howwedoit/
https://letbek.com
http://www.milford.dk
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I bestræbelserne på at skabe en bedre 
verden, er vi nødt til at skabe bedre og 
mere bæredygtige løsninger. Vi kan 
ikke længere lade stå til og acceptere 
status quo i en byggebranche, som er 
ansvarlig for store mængder co2 udled-
ninger, og dermed også har en aktie i 
klimaforandringerne. Hvis vores storbyer 
skal udvikle sig bæredygtigt, så må og 
skal vi ændre vaner, tankegang og pro-
duktionsmåder.

At tage vare på den verden vi lever i har altid været 
”second nature” for os. Vi er sat i verden for at hjælpe 
med at skabe ”liveable cities”, og vi bestræber os på 
at gøre det på en måde, der er profitabel for os selv, 
for vores kunder og for naturen som hele. Derfor har 
vi besluttet at hæve vores engagement til et nyt, og 
højere niveau, ved at udfase virgin plast og dermed 
reducere de miljømæssige fodaftryk af vores produk-
ter til et absolut minimum.

Plast er stadig et meget holdbart materiale, som, når 
det bruges og behandles rigtigt, kan have en meget 
lang levetid. Vi fravælger derfor ikke plast, men sørger 
i stedet for at få det meste ud af det. Ved at intro-
ducere nye versioner a vores produkter, fremstillet i 
genanvendt eller bionedbrydeligt plast, understøtter 
vi FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

I denne brochure kan du læse mere om dette initia-
tiv og den nye produktserie vi har kaldt BlueOcean™. 
Når vi siger at vi skaber ”liveable cities” er det nemlig 
mere end et slogan – det er et løfte!

“At tage vare på den verden vi lever i har altid været ”second nature” for os. Når 
vi siger at vi skaber ”liveable cities” er det mere end et slogan – det er et løfte!”

– Wyatt Harding, CEO Milford
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BlueOcean™ produkter fra ocean-baseret plastik

Carlsberg Byen, København.

PRODUKT

Vandings-/udluftningsdæksel til træer. Kan bruges 
med både Ø 60, Ø 80 og Ø 100 mm vandingsrør.

Fremstillet i ocean-baseret plast*

ANVENDELSE

Til etablering af underjordisk vanding og udluftning 
af trærødder og buskbeplantninger i byzonerne. Sy-
stemet giver mulighed for effektiv vanding dér, hvor 
rødderne er og ikke oppe i de øverste jordlag. Tillige 
gives der vigtig iltning til rødderne. Eftersom vandin-
gen leveres under jorden, mindskes fordampning og 
vandspild.

FORDELE

• Fremstillet af plast fra gamle fiskenet, reb og trawl
fra havne i Skandinavien og andre lande

• Støtter Operation Clean Sweep – et globalt sam- 
 arbejde til beskyttelse af verdenshavene imod

plastisk affald

• Komplet produkt-livstids-cyklus: Milford tilbyder 
afhentning af brugte eller kasserede dæksler til
genanvendelse hos vores godkendte partnervirk- 

 somheder

• Støtter FN mål 12 – Sikrer bæredygtigt forbrug og
produktionsformer samt mål 14 – Livet i havet.

Produktdata

BlueOcean™ vandings-/udluftningsdæksel

Specifikationer

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Materiale

BLVD/D BlueOcean™ vandingsdæksel, ø100 mm Passer til ø60, ø80 og ø100 mm vandingsrør Plast*

*Ca. 75% ocean-baseret plast. Resten er post-industrielt plast.
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Produktdata

BlueOcean™ rodbarriere

Specifikationer

Varenr. Produktbeskrivelse Dimensioner Materiale

BLRB300 BlueOcean rodbarriere, 300mm høj. Tykkelse 1,5mm Rulle á 15m Plast*

PRODUKT

BlueOcean™ rodbarriere til træer.

Leveres i ruller á 15m.

Fremstillet i ocean-baseret plast*.

ANVENDELSE

Til beskyttelse af belagte omgivelser omkring såvel 
enkeltstående træer, som grupper af træer. Sikrer at 
trærødderne vokser i de rigtige områder. Ideel til cy-
kelstier, fortove og belægning.

FORDELE

• Fremstillet af plast fra gamle fiskenet, reb og trawl
fra havne i Skandinavien og andre lande

• Støtter Operation Clean Sweep – et globalt sam- 
 arbejde til beskyttelse af verdenshavene imod

plastisk affald

• Komplet produkt-livstids-cyklus: Milford tilbyder 
afhentning af brugte eller kasserede dæksler til
genanvendelse hos vores godkendte partnervirk- 

 somheder

• Støtter FN mål 12 – Sikrer bæredygtigt forbrug og
produktionsformer samt mål 14 – Livet i havet.

*Ca. 30% ocean-baseret plast. Resten er post-industrielt plast.

BLRB600 BlueOcean rodbarriere, 600mm høj. Tykkelse 1,7mm Rulle á 15m Plast*
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Produktdata

RootSpace™ med BlueOcean™ komponenter

Næste mål på rejsen er udviklingen af 
BlueOcean RootSpace™ – det første 
jordcellesystem i verden, fremstillet i 
ocean-baseret plast.

Sammen med vores partner, GreenBlue Urban, er vi 
igang med at udvikle den teknologi, der skal bruges 
for at få projektet til at lykkes.

Er du er interesseret i BlueOcean RootSpace™ til dit 
næste projekt, så kontakt os for yderligere info.
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Evaluering af et produkts 
livscyklus er en vigtig del af, 
at gøre plast til en cirkulær 
og bæredygtig ressource

Vi har altid arbejdet med genanvendt plast, men 
som et nyt initiativ, er vi nu gået i aktivt samar-
bejde med andre innovative plastvirksomheder 
for at finde nye kilder til affald, som vi kan bringe 
i spil i vores produktionslinje.

Vi bruger i dag post-industrielt affald, affald fra fødevare-
produktion samt aflagte fiskenet og reb. Dette forhindrer 
affaldet i at ende på lossepladser eller andre deponerings-
steder og bidrager til at opnå EU’s mål om en genanven-
dingsandel af plast på 50% i 2030.

Alle stadier i produktets livcyklus er omhyggeligt beregnet 
under produktudviklingen. Dette gør vi for at sikre, at alle nye 
produkter – hvis de ikke er bionedbrydelige – kan blive ind-
samlet, sorteret, genanvendt og klargjort til at indgå i en ny 
livscyklus som råmateriale til et nyt produkt.

Vores vision er en komplet cirkulær livcyklus, hvor alle Milfords 
produkter er genanvendelige og bliver genanvendt. Det er et 
ambitiøst, men også et nødvendigt mål, da det betyder at 
vi – sammen med vores samarbejdsparnere og andre inno-
vative virksomheder – kan gøre en reel forskel.
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Fakta om genanvendt plast

I dag er 31% af 
al plast i Europa 
genanvendt.

Men målet, som er vedtaget i EU, 
er at nå til:

50% i 2030

For hvert kg plast, produceret 
i genanvendt plast, sparer vi 
møljøet for

2,1 kg co2

sammenlignet med fremstilling 
af virgin plast.

Samtidig reducerer vi mængden 
af plast, der ender i verdenshavene.
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe




