Oplevelsesparken Universe lader
gæsterne sidde oven på 7 ton affald
Den 8. april slog Universe Science Park dørene op til en ny sæson for
13. gang. Denne gang med 7 ton plastikaffald placeret i parken.
Samtlige borde og bænke i oplevelsesparken Universe, er skiftet ud i løbet
af vinteren. Ind er kommet borde og bænke fra Rubæk & Co. produceret i
100 % genbrugsplast. For at producere alle borde og bænke til Universe er
der brugt 7 ton genbrugsplast, hvilket svarer til 465.000 plastikposer.
Universe Science Park er en almennyttig fond med det formål at begejstre
børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. Dette gøres via
en science og oplevelsespark ved Nordborg på Als, hvor børn og voksne leger
sig til viden.
- Hvorfor er det vi gerne vil begejstre børn og unge indenfor naturvidenskab,
teknologi og iværksætteri? Det er jo for at understøtte en bæredygtig global
udvikling på lang sigt. Derfor skeler vi til FN’s 17. verdensmål i fremtidens
udvikling af parken. Udskiftningen af borde og bænke til 100 % genbrugsmateriale, understøtter det 12. verdensmål, som handler om at sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer, udtaler Administrerende
direktør i Universe, Torben Kylling Petersen.
Rubæk & Co. sælger mere og mere i genbrugsplast – både færdige løsninger
som borde, bænke, plantekummer og hegn, men også specialfremstillede
løsninger. Brædder af genbrugsplast kan nemlig erstatte almindeligt træ.
Rubæk & Co. har bygget alt fra skure, terrasser til en 500 meter lang gangsti
i Skagen, hvor der blev brugt knap 25 ton genanvendeligt genbrugsplast.
Produkterne er lavet af 100 % genbrugsplast - og er 100 % genanvendelige.
- Vi er glade for samarbejdet, og for at vores møbler i genbrugsplast kunne
indfri Universes ønsker og krav. Genbrugsplast er et godt valg til Universe,
da det udover at være et bæredygtigt produkt også er utrolig slidstærkt og
kræver minimal vedligeholdelse, udtaler Administrerende direktør fra
Rubæk & Co., Brian A. E. Jørgensen

Adm. dir. Torben Kylling Petersen tager
en pause på en af de nye Atlantic stole
fra Rubæk & Co.

Børn og unge får mange spændende
oplevelser i Universe.
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