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Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer 
kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. 
Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med 
Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se 

Internationell branschaktör växlar över till 

miljögummi med Enviros återvunna kimrök 

AnVa Polytechs miljögummi tillverkat med Enviros återvunna kimrök har godkänts för användning i 

gummiprodukter inom en helt ny bransch. Miljögummit kommer inom ett par veckor att återfinnas 

i den internationella rörtillverkaren Alvenius tätningar och packningar. 

– Varje ny applikation som godkänns av industrin öppnar nya möjligheter för kunder av både 

anläggningar och Enviros återvunna material över hela världen, säger Thomas Sörensson, vd för 

Enviro. 

Efter affären med Volvo Cars kan AnVa Polytech och Enviro nu lista 

ännu ett internationellt företag som använder miljögummi tillverkat 

med Enviros återvunna kimrök. Rörtillverkaren Alvenius tillverkar 

kompletta stålrörssystem som en del av infrastrukturen hos 

industrier, gruvbolag och för vatten och avlopp i hela världen. 

Affären mellan AnVa Polytech och Alvenius omfattar ett antal olika 

varianter av gummipackningen som tätar dessa rörsystem. 

– Att miljögummit nu introduceras i en helt ny bransch sänder en 

tydlig signal till hela gummimarknaden, miljögummi med Enviros 

återvunna material håller samma prestanda som gummi med 

jungfrulig kimrök. Vi skickar de första leveranserna till Alvenius redan 

inom ett par veckor, säger Jan Bäckström, marknadschef på AnVa 

Polytech. 

– Detta är en i raden av applikationer som AnVa siktar på att ersätta med miljögummi. Varje ny 

gummiprodukt som tillverkas med Enviros återvunna material betyder dessutom att vi kommer ett 

steg närmare en cirkulär ekonomi i gummiindustrin, säger Thomas Sörensson. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se    

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se   

Scandinavian Enviro Systems AB  

Regnbågsgatan 8C  

417 55 Göteborg 

info@envirosystems.se  

www.envirosystems.se  

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 10 mars 2017 kl. 09.55 CET.  
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