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Tripplex:  

Lukket kredsløb for akustiske paneler er en realitet.  

 

For virksomheden Tripplex har deltagelse i 

Region Midtjyllands projekt Rethink 

Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde 

- været startskuddet for realisering af 

minimum 5 nye forretningsmodeller, der 

tilsammen skaber et lukket kredsløb for 

akustiske paneler og åbner op for et hav af 

nye forretningsmuligheder. Danmarks 

måske mest sofistikerede cirkulære 

forretningsstrategi er igangsat. 

 

Tripplex er stadig en lille virksomhed, men med 

hastig vækst og professionel ledelse af 

produktion, kunderelationer og salg er der basis 

for stor succes. Virksomheden er på trapperne 

med deres første produktserie, skabt ud fra de 

cirkulære økonomiske principper, hvilket, hvis 

man spørger direktør Kurt Baarup Vestergaard, er 

springbrættet til at indtage en endnu større del af 

markedet for akustiske paneler.  

Tripplex har over længere tid ønsket at komme i 

gang med at arbejde struktureret med de 

cirkulære forretningsmodeller, men at omsætte 

ønsker og drømme til konkrete tiltag, kan virke 

uoverkommeligt for en mindre virksomhed. 

Tripplex valgte derfor at deltage i Rethink 

Business projektet ”Fokuseret værdikæde-

samarbejde”.  

Her blev de koblet på et forløb med 

professionelle rådgivere og eksperter, der kunne 

hjælpe dem til at få klarhed over, hvordan de 

kunne bruge cirkulære forretningsmodeller som  

 

 

et springbræt for markedspenetrering og 

virksomhedsudvikling. 

 

Tripplex Loop – nye forretningsmodeller i spil 

Sammen med rådgiverne fra Minor Change 

Group har Tripplex arbejdet intensivt med de 

cirkulære forretningsmodeller, hvor outputtet er 

udover det sædvanlige.  

Målet fra starten var at ’lukke loopet’ for 

akustiske paneler, sikre et bæredygtigt input, 

skabe en bæredygtig profil og samle dem i nye 

forretningsmodeller, som er meningsgivende 

overfor den primære målgruppe – nemlig 

arkitekterne.  

 

Vi gør kun det som giver 

mening forretningsmæssigt. 

Bæredygtighed giver utrolig 

meget mening. Det er 

startskuddet for et nyt 

væksteventyr for min 

virksomhed. Derfor går vi 

ambitiøst til værks. 

Kurt Baarup Vestergaard, 

Direktør for Tripplex 
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Alt i alt dannede initiativerne rammen for 

implementering af 5 nye forretningsmodeller 

samlet under den nye produktserie - Tripplex 

Loop. Nogle af dem er allerede taget i brug, mens 

andre er under opbygning.  

Nedenstående er Tripplex Loop modellerne i 

grove træk. De er selvfølgelig ikke fuldt udfoldet 

eftersom flere af initiativerne er under 

opbygning.   

 

   Modellerne lyder følgende:  

1. Cirkulært input og bæredygtighed 

generelt. Der er blevet arbejdet med 

sourcing af restfraktioner, C2C 

certificering, FSC-certificering, sociale 

initiativer og energi effektivitet. 

 

2. Der er blevet arbejdet med nye 

vedligeholdelseskoncepter og 

opgraderingsmuligheder.  

 

3. Der er opsat struktur for tilbagetagning, 

hvor materialerne kan indgå i nye 

genanvendelseskoncepter. 

 

4. Der er opsat struktur for genbrug af 

panelerne, herunder en diversitet af 

genbrugskoncepter.   

 

5. Der er blevet arbejdet med nye 

leasingmodeller og -koncepter. 

For Tripplex har processen betydet, at der er 

blevet lagt et solidt fundament for arbejdet med 

cirkulær økonomi.  Det betyder ligeledes at en 

produktserie er blevet undersøgt for farlige 

indholdsstoffer, og at der er foretaget en 

udfasning af problematiske stoffer.  

Da panelerne er træbaserede, betyder det at 

produkterne skal kunne gå tilbage til naturens 

kredsløb. Derfor skal lim- og efterbehandlinger 

være bionedbrydelige, og kunne indgå i naturen 

uden at skade den. Skruer og bagbeklædning skal 

kunne indgå i et teknisk kredsløb.   

 

Der er etableret aftaler med energileverandører 

om at få leveret energi fra vedvarende 

energikilder, således at kunder i fremtiden kan 

forvente, at der kun er anvendt energi fra 

vedvarende energikilder i produktionen. 

Fremover vil alle produkter i egen 

produktionslinje være designet til genanvendelse 

og genbrug. Det vil sige, at de fx let skal kunne

Jeg har ikke set fortilfælde i 

dansk sammenhæng hvor de 

cirkulære 

forretningsmodeller er 

udfoldet så innovativt i en 

organisation. Det er 

interessant og bliver dansk 

showcase, når alle er fuldt 

implementeret og får 

momentum.  

Jesper Minor,  

Minor Change Group, 
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adskilles, og nedslidte dele skal kunne udskiftes. 

Maskiner i produktionen er blevet indstillet til at 

kunne operere modsat dvs. til hurtigt at kunne 

skille materialer ad igen.  

Bæredygtighed = design fleksibilitet 

Tripplex har i arbejdet med bæredygtigheds-

modellerne fået øjnene op for en ny form for 

designfleksibilitet, der giver anledning til nye 

muligheder. Normalt vil man se bæredygtighed 

som en begrænsende faktor, men i Tripplex 

sammenhæng er det modsat.  

Med introduktionen af genbrugspaneler fra 

diverse affaldsfraktioner og dybdegående arbejde 

med konverteringsmuligheder, er der åbnet op 

for nye designlinjer. Det har givet nye produkter 

på hylderne og nye potentielle kunder.      

National Cirkulær Økonomi Hub 

Tripplex Loop indgår som showcase for lukket 

træ-værdikæde i den Nationale Cirkulær 

Økonomi Hub (CØ Hub), hvor Lifestyle & Design 

Cluster er projektleder. Det forventes at Tripplex 

Loop modellerne bliver præsenteret på CØ Hubs 

afslutningskonference i marts, 2019.
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Tripplex 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Kurt Baarup Vestergaard 
  
PRIMÆRE PRODUKT 
Akustiske paneler 
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Cirkulær økonomi 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder 
i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland 
samt eksterne eksperter og rådgivere. 

 

 

http://www.ldcluster.com/

