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Rubæk opkøber H.E.W. A/S  
 
Med Rubæks køb af H.E.W. A/S forstærker Rubæk sin ledende position som totalleverandør af 
udstyr til miljørigtig kildesortering og affaldshåndtering. Det familieejede firma H.E.W. har 
hovedkontor i Søndersø på Fyn. Udover at sælge affaldssystemer og produkter til opbevaring af 
miljøfarlige stoffer, er H.E.W. Danmarks ledende serviceleverandør på markedet inden for vask og 
service af nedgravede og overjordiske affaldssystemer samt affaldsbeholdere.  
 
”Rubæks og H.E.W.s produktsortiment og ikke mindst de stærke kompetencer, der findes i begge 
organisationer, komplementerer hinanden rigtig godt. Med opkøbet af H.E.W kommer vi til at 
kunne tilbyde det danske marked det mest komplette produktsortiment inden for affaldssystemer 
samt en serviceorganisation, der med vask og service af affaldssystemer, sikrer optimal drift for 
vores kunder,” siger Brian A. E. Jørgensen, Administrerende Direktør hos Rubæk. 
 
De tidligere hovedejere af H.E.W., Michael Vandkrog Wulff og Christine Vandkrog Wulff, forbliver i 
virksomheden – i samme lokaler i Søndersø på Fyn - sammen med de nuværende medarbejdere. 
Michael Vandkrog Wulff som Udviklings- og Teknisk supportchef og Christine Vandkrog Wulff som 
Vask- og Servicekoordinator.  
 
”Vi viderefører vores kerneværdier og ser frem til at kunne yde nuværende og nye kunder samt 
forretningsforbindelser den samme gode kvalitet og pålidelige kundeservice, som vi er kendt for.   
Vi ser Rubæk og H.E.W. som et rigtig godt match, og glæder os til de nye udfordringer, der venter 
os sammen. Vi håber, at medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser vil tage positivt imod 
overtagelsen,” fortæller Christine og Michael. 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Brian A. E. Jørgensen, Administrerende Direktør Rubæk & Co. A/S 
Tel: +45 29698989 
E-mail : brian@rubaek.dk 
 
Michael Vandkrog Wulff 
Tel: +45 20668285 
E-mail: mw@hew.dk 



 

 

 
 
Om Rubæk  
Rubæk er totalleverandør af udstyr til miljørigtig kildesortering og affaldshåndtering og har i dag et 
af Skandinaviens største produktsortimenter af maskiner og udstyr til både inden- og udendørs 
brug.  
 
Vores produktsortiment spænder fra containere, komprimatorer, pappressere, 2- og 4-hjulede 
containere, nedgravede affaldssystemer, udstyr til affaldshåndtering samt service. Derudover 
forhandler vi produkter af 100 % genbrugsplast som eksempelvis møbler til park og byrum. 
 
Rubæk indgår i SULO Group, der har mere end 2.500 ansatte i datterselskaber, som servicerer 
kunder i over 50 lande. Dette gør SULO Group til Europa’s førende koncern inden for udstyr til 
miljørigtig affaldsindsamling og affaldshåndtering. 
 
 
Om H.E.W. A/S 
 
H.E.W. startede som et enkeltmandsfirma i 1986 i kælderen hos direktør H.E. Wulff. Hans 
kone, Bente Wulff, holdt styr på økonomien, og en enkelt sælger var ansat til at servicere kunder i 
hele landet. Siden er firmaet vokset støt og roligt. Nye lokaler, flere sælgere og et større 
produktsortiment var med til at skabe grundlaget for den rivende udvikling, som H.E.W. A/S har 
gennemgået siden starten i 1986 til i dag at omfatte en kontorbygning på 350 m2 samt lager- og 
produktionslokaler på over 2000 m2. 
 
H.E.W. A/S er i dag et velrenommeret firma med en stor og trofast kundeskare, der værdsætter 
den kvalitet, service og personlige engagement, som H.E.W. A/S står for. 
 
 
 

 
 


