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Toneraffald

Brugte tonere og blækpatroner er det, man 
kalder ”problemaffald” og skal bortskaffes 
miljøvenligt. 

Det er heldigvis let at sørge for, da produ-
centerne har pligt til at tage tonere retur 
og sørge for miljørigtig destruktion eller 
genbrug. 

På denne side finder du link til de førende 
tonerproducenter, og hvordan du gør, når 
du skal af med jeres toneraffald. 
 
HP
På HP’s  genbrugsprogram Planet Partner 
Program kan du bestille kasser til afhent-
ning af tonere og læse om HP’s miljøfokus. 
Hvis det kun drejer sig om enkelte patroner 
er det lettest at benytte de returlabels, der 
ligger i emballagen på både HP blækpatro-
ner/tonerpatroner.

Bestil her

Lexmark
Bestil kasser til opsamling og afhentning og 
læs om Lexmarks program for returnering 
af brugte patroner

Bestil her

Canon
Canons blækpatroner er vandbaserede og 
indeholder ikke skadelige stoffer, og ifølge 
Canon er miljøgevinsten størst ved at smide 
Canons blækpatroner i skraldespanden sam-
men med almindeligt husholdningsaffald 
frem for at lave returindsamling.

Canons lasertonere skal returneres til Ca-
non, og returlabels kan hentes her:

Bestil her

Kyocera
Kyocera anbefaler, at deres tonerkassetter 
håndteres som almindeligt affald.

Brother
På www.brother.dk bestiller du uden be-
regning emballage til det antal tonere du 
skal af samt fragtseddel og adresselabel. 
Større forbrugere af toner/tromler/blæk kan 
også få en gratis papcontainer opstille til 
indsamling. 

XEROX
Xerox har forpligtet sig til at have ansvarli-
ge og miljøvenlige forretningsprincipper, og 
Xerox’ genbrugsprogrammer for forbrugs-
stoffer har sparet naturen for mange tons 
affald. 

Uanset hvor stort jeres behov er for retur-
nering, finder I instruktioner for returne-
ring af toneraffald på 

Bestil her

For alle kunder med et mindre behov for 
returnering af brugte enheder, anbefaler vi 
vores Green World Alliance retur program. 
Ved større antal kan I bestille en ECO-BOX 
til indsamling. 

Ved store mængder
Hvis I har meget store mængder toneraffald 
eller måske fra flere producenter, anfaler 
Atea, at I benytter www.genbrugstoner.dk, 
som gratis tager imod toneraffald fra alle 
producenter. 

På Genbrugstoners forarbejdningsanlæg 
bliver helt op til 94 procent af de tomme 
tonere genbrugt og resten bliver miljørigtigt 
destrueret. 

Toneraffald – kom let og miljørigtigt af med det

For Atea betyder det noget, at toneraf-
fald og al anden brugt it-udstyr bliver 
behandlet så miljøkorrekt som muligt. 

Vi  har derfor lavet genbrugskonceptet 
goITloop. På goITloop kan I populært 
sagt komme af med al det it-udstyr, der 
”har kørt på strøm”. 

goITloop er et enkelt koncept, der byg-
ger på, at bortskaffelse af it-udstyr skal 
ske miljørigtigt samtidig med, at dine 
data er sikret. 

Det it-udstyr, som er forældet eller i styk-
ker, bliver genbrugt som komponenter 
til nyt udstyr.
 
Og det it-udstyr, som har en gensalgs-
værdi, får data fjernet 100%, inden det 
bliver solgt videre. 

Det er til gavn for både jeres økonomi og 
miljøet, for levetidsforlængelse af brugt 
it-udstyr er faktisk den mest miljørigtige 
løsning af alle.   

Læs mere på goitloop.dk

http://www.lexmark.dk/lexmark/sequentialem/home/0,6959,247481_653399417_0_da,00.html
https://e-return.canon-europa.com/servlet/page?_pageid=220&_dad=ereturn&_schema=PORTAL30
http://www.brother.dk/g3.cfm/s_page/159700/s_name/recycling
http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/dadk.html
http://www.genbrugstoner.dk
https://h20010.www2.hp.com/ereturns/ordermaterials.do?__country=DK&__lang=da&segment=em&focus=LJ

