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Bæredygtig innovation
Hos DanSign er vi ikke alene optaget af, at vores løsninger overholder de højeste miljøstandarder. Vi er desuden optaget 
af at drive udviklingen i en langt mere grøn retning indenfor skiltebranchen, derfor køber DanSign bl.a. via DONG vind-

energi. Nedenfor lidt information om, hvordan DanSign kan bidrage med en mere miljørigtig retning på et skilteprojekt.

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle er en proces, hvor produkter genanvendes i kredsløb - vugge til vugge, hvilket betyder mindre be-
lastning af miljøet og en ny måde at tænke bæredygtigt byggeri på. 

PlanSign skiltet er Cradle to Cradle miljøcertificeret og har været igennem en minutiøs analysering/vurdering for at få 
denne udmærkelse.

Genanvendelighed
DanSigns skiltesystemer er alle modulære. Det betyder stor fleksibilitet og enkel vedligeholdelse. 

Skiltene kan alle anvendes igen og igen og man nedsætter dermed frekvensen af de gange, der skal produceres ny 

skiltning.

Cirkulær økonomi
Et grundprincip i C2C er, at man skal have ændret “køb og smid væk kulturen” til genanvendelse istedet.
I forlængelse heraf er vi ved at ændre hele firmaets mindset til Cradle to Cradle. I den forbindelse har vi udviklet en “take 
back strategi” - en cirkulær økonomisk strategi, som vi opbygger omkring skilteprojekter.

Processen er, at vi “omdøber” en kunde til en bruger. Istedet for at sælge en skiltning til en kunde, stiller vi nu en skiltning 
til rådighed for en bruger. DanSign beholder ejerskabet, men brugeren anvender så skiltningen fra DanSign, som man 
så betaler en afgift for.  I kontrakten, som indgås med brugeren, indskrives, at DanSign med jævnligt interval servicerer 
skiltningen for at sikre, at den er fuldt vedligeholdt og up to date.

Efter en årrække kan DanSign så tage skiltningen tilbage og genanvende den. Kunden derimod kan igen få en ny skilt-
ning, efter de samme principper som før, og på den måde er der cirkulation i tingene. Kunden er glad for at få ny skiltning 

og DanSign for genanvendelsen og for at den bæredygtige tankegang går op i en højere enhed. 



Solcelle skilte
DanSign har, som de første i skiltebranchen, udviklet en glaspylon med integrerede solceller. 
De indbyggede LED-lyskilder belyser pylonen indefra, udelukkende ved hjælp af et indbygget batteri, der oplades 

af solceller og helt uden forbrug af strøm.

PVC fri skiltning
Folier anvendes til skæring af bogstaver, logoer og til at printe diverse dekorationer på. 

Alle folier har forskellige egenskaber og er udviklet for montage på et hav af forskellige overflader. Langt den 
største del af folier der findes på markedet idag, er meget PVC holdige, men DanSigns konsulenter rådgiver om 

folier, der ikke indeholder PVC samt hvilke folier, der optimalt anvendes på hvilke overflader.
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