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STYRK DEN GRØNNE 
OMSTILLING 

Aflever udtjent 
hårdmetal 
værktøj til 
Junget 

 
Du tjener  

penge og skåner 
 miljøet  

 

Mere information om Junget: 
www.junget.dk 

 
 

 

Kontakt 
Vi besvarer gerne spørgsmål vedr. recycling af 
HM værktøj   
 

Ring til Junget 
Tel: 89 36 55 30 
eller kontakt metal-teamet på tlf.  89 36 55 80 
 

 



 

  
  Tjen penge på udtjent  

hårdmetal værktøj  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

*Da prisen på hårdmetal svinger meget, 
 er den oplyste pris en estimeret månedspris, 
 som beregnes hver d. første i måneden.  
Den aktuelle pris vil altid  
fremgå på vores hjemmeside: 
www.junget.dk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                 Junget A/S | Sigma 3| 8382 Hinnerup| www.junget.dk 

 

Afleverer du udtjent værktøj i massivt 
hårdmetal til Junget, så kvitterer vi 
med kr. 135,- pr kg*, vi 
modtager. 

 

Styrk dit grønne 
regnskab  

Brug oplysningen i dit grønne 
regnskab og styrk derigennem din 
virksomheds CO2 regnskab.  

Vi registrerer og gemmer naturligvis 
tallene for dig og kan til enhver tid 
oplyse dig om, hvor mange kilo din 
virksomhed har ”recycled”. 

 

Lad Junget fragte varerne 
 
Har du en slibeaftale med Junget, tager 
vi gerne udtjent hårdmetal værktøj med 
retur kvit & frit. 
  
Lad recycling indgå i din slibeaftale, og 
Junget leverer en genanvendelig 
transportkasse, som du løbende kan 
indsamle og aflevere de kasserede 
hårdmetal værktøjer i.  

 

Har du ikke en slibeaftale, bedes du 
selv sørge for indlevering af de 
udtjente værktøjer.  
 
Er vores slibebiler alligevel på din 
adresse for at hente eller bringe 
slibevarer, så tager vi naturligvis 
også gerne dine kasserede 
hårdmetal værktøjer med retur.   

Gør HM recycling 
 til en del af din 
slibeaftale hos 

Junget 
 

 

 

Ordningen omfatter udelukkende 
værktøj i massivt hårdmetal f.eks. 
massive bor, fræsere, høvlejern og 
profilplatter. Værktøj med påloddet 
hårdmetal recycles ikke.  
 
Pengene får du på en kreditnota, så 
du kan bruge beløbet, næste gang du 
køber værktøj, slibeservice eller en 
anden ydelse hos Junget.  

På kreditnotaen fremgår det tydeligt, 
hvor mange kg. hårdmetal du har 
indleveret. 

 

 

 


