
 

Combi-Therm A/S - Them:  

Projektet har givet os ideer til at fremstille vores eget 

polyestervat af 100 % re-cirkulerbare pallehætter. 

 

For virksomheden Combi-Therm a/s 

har deltagelse i Region Midtjyllands 

projekt Rethink Business – Fokuseret 

Værdikædesamarbejde været et 

startskud til at ændre strategien for 

udvikling af flerlags termobeskyt-

telse med udgangspunkt i opkrads af 

egne produkter og produktionsspild, 

for herigennem at mindske trans-

portomkostninger og lagerbinding. 

Deltagelse i projektet har desuden 

givet anledning til at  undersøge mu-

ligheden for returtagning af udtjente 

produkter i samarbejde med ud-

valgte store kunder.  Desuden udvik-

les en vejledning til bortskaffelse/ 

genanvendelse af produkter i de til-

fælde hvor returnering ikke er reali-

stisk. 
 

Kompleks produktsammensætning: 

Combi-Therm fremstiller flerlags termobeskyt-
telse til en bred vifte af logistiske udfordringer til 
et bredt kundesegment over det meste af ver-
den, herunder til transport af temperaturføl-
somme produkter som fødevarer, drikkevarer, 
medicin, kemikalier og elektronik. Men også til 
bl.a. vindmølleindustrien, arkæologiske udgrav-
ninger og asfaltarbejde. 
 
 
 

 
 
 
Siden 1979 har Combi-Therms flerlags teknolo-
gier sat standarden indenfor markedsledende 
kulde-varme isolering, og er godkendt til trans-
port af medicin og fødevarer verden over. 
  
Udfordringen er, at produkternes beskaffenhed 
er blandet, og kompleksiteten i Combi-Therm’s 
materialesammensætning gør, at det umiddel-
bart er vanskeligt at udnytte nogle produkttyper 
til genanvendelse. For at produkterne ikke ender 
i forbrænding ønsker Combi-Therm at etablere 
et retursystem til opkrads og genanvendelse i 
egne produkter for dermed at indgå i en cirkulær 
proces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Termohætte 

 

” …vi er blevet mere skarpe på de 

ideer vi allerede arbejdede på og 

hvilken betydning gennemførelsen 

vil få, i en mere langsigtet makro 

samfundsøkonomisk sammen-

hæng.” 
Henrik Christoffersen, Direktør. 



 

Værdikæden:  
Ser man på forholdet mellem alle led i værdikæ-
den, vil flowmodellen (nedenfor) skabe værdi 
fordi Combi-Therm vil fremstå som en ansvarlig 
producent med styr på materialer og processer. 

 

Flowmodel: illustrerer hvordan Combi-Therm’s vareflow 
går ud til mange forskellige kundesegmenter, og enten re-
turneres eller evt. genanvendes på anden vis. 

 

Værdi for Combi-Therm  og for kunderne: 
For Combi-Therm kan anvendelse af produkti-
onsspildet danne et grundlag for en bedre indtje-
ning, idet dette materiale i dag foræres bort til 
pudeproduktion. Denne afsætningskanal er dog 
noget svingende, hvilket betyder at spild i perio-
der skal bortskaffes til forbrænding og dermed fi-
gurerer som minus i regnskabet.  
 
Ved etablering af anlæg for opkrads og vatpro-
duktion sparer Combi-Therm på den indkøbte 
mængde, på transport af pladevat fra leverandør 
og på lagerplads.Ved anvendelse af flowmodel-
len og markedsføring af den cirkulære økonomi, 
vil Combi-Therm fremstå som en mere bæredyg-
tig, effektiv og attraktiv emballagepartner. Vi 
vurderer på denne baggrund, at projektet vil 
skabe øget aktivitet og omsætning på den lange 
bane.  
 
Combi-Therm vil styrke sin position hos kunden 
ved at kommunikere alle fordelene, miljømæs-
sige såvel som økonomiske. Hensigten er bl.a. at 
lade kunden få andel i den opnåede besparelse 
på transportområdet. 

Combi-Therm ønsker - på de nære markeder - at 
etablere en form for pantløsning for at sikre, at 
de udtjente materialer returneres til fabrikken og 
igen indgår i det cirkulære kredsløb.Kunden op-
når mulighed for at returnere den udtjente ter-
mobeskyttelse.Ud over termosikringen af køle-
/varmekæden opnår kunden mulighed for at 
indgå i et cirkulært kredsløb, og på denne måde 
profilere deres forretning. 
 
Combi-Therm a/s har gennem projektforløbet 
fået øjnene op for nødvendigheden af samar-
bejdspartnere på logistikområdet samt opkrads-
ning, hvis ideen skal udvikles. 
  
Om at gå fra idé til afprøvning: 

Der udvælges en eller flere kunder af en vis stør-

relse, hvor indsamling og returnering af brugte 

pallehætter afprøves over en periode.For at mu-

liggøre fremstilling af termomembraner og palle-

hætter efter cirkulære principper, skal indholds-

stoffer kortlægges og eventuelle alternativer, 

som indfrier de vigtige hovedpunkter i den Cirku-

lære Økonomi: Materialesundhed, materialegen-

anvendelse, energi, vandforbrug og social an-

svarlighed. 

Produkterne vil indgå i den tekniske cyklus i den 

Cirkulære Økonomi. 

 

For at dette kan lade sig gøre, må Combi-Therm 

undersøge følgende: 

✓ Muligheden for at svejse – quilte i den 
rette kvalitet i materialer med højere an-
del af genanvendt materiale. 

✓ Muligheden for at adskille og genan-
vende blandingsprodukter. 

✓ Muligheden for at fremstille polyestervat 
af blandingsprodukter. 

✓ Muligheden for at reflektere lys/varme 

uden brug af aluminium, som udgør en 

udfordring i forhold til at adskille materi-

alerne i fraktioner. 

 

 

 



 

 

Om strategi, ledelse og medarbejdere:  
Combi Therm, har udvist stor interesse i forhold 
til den cirkulære tankegang. Der er gennem sam-
arbejdet genereret mange gode ideer til udviklin-
gen af den grønne forretningsstrategi med fokus 
på alternativer til de etablerede forretningsmo-
deller, og også til helt nye forretningsområder. 
 
Ændringerne vil kræve en vis del af engagement 
og villighed til at investere tid og ressourcer i at 
omstille forretningen til den cirkulære model. 
Projektet har vist at modeller som f.eks. via Ellen 
MacArthur’s sommerfugle- og Business Model 
Canvas modellen, giver en bred forståelse og 
dermed mulighed for at træffe beslutninger på et 
solidt og oplyst fundament. 
 
Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og 
grønne forretningsmodeller vil være en integre-
ret del af Combi-Therm’s strategi og forretnings-
modeller i fremtiden. 
 

Om markedstørrelse, -adgang og brand: 

Det forventes at den allerede førende position på 

nichemarkedet for membraner til sikring af køle-

/varmekæden vil blive styrket af Combi-Therm’s 

tiltag.  

 

Om forretningsmæssige gevinster ved at ar-

bejde med principperne i Rethink Business: 

Det forventes at Combi-Therm vil skabe et bedre 

indtjeningsgrundlag/konkurrenceparameter ved 

at anvende/genanvende formatspild og recirku-

leret materiale i fremstillingen af polyestervattet. 

Combi-Therm forventer at kunne markedsføre 

sine produkter som dansk producerede kvalitets-

produkter i miljøvenligt udførelse, og herigen-

nem øge kvaliteten i kundens bevidsthed. 

 

 

Combi-Therm forventer at kunne opnå væsent-

lige økonomiske besparelser på genanvendelse 

af emballagen.     

 

 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business: 

Ved at substituere jomfruelige materialer med 

regenererede alternativer og indtænke sundhed i 

alle materialer vil Combi-Therm danne grundlag 

for at udtjent produkter kan adskilles og indgå i 

det tekniske kredsløb. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi har oplevet et positivt samar-

bejde med konsulent-teamet, der 

har været gode til at sætte sig ind i 

vores situation og ”skære” projektet 

til, så det også matchede vores virk-

somhed.” 
Henrik Christoffersen, Direktør. 

”Markedsføringsmæssigt vil det på 

den lange bane, være en fordel at vi 

er på forkant med den cirkulære 

økonomi, så vi har produkterne den 

dag de vil blive efterspurgt.”  
John Staugaard Ganzhorn, PA. 
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Region Midtjyllands projekt Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressource-
anvendelse er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder i 2016-
2017.  

Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle 
og samarbejdsmodeller. På denne baggrund er udviklet løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


