Refurb giver jeres brugte it-udstyr nyt liv
Få penge for virksomhedens brugte computere – og gør på samme tid miljøet en
tjeneste.
Mange virksomheder smider i bogstavelig forstand penge i containeren, når de smider de brugte
computere, tablets og smartphones ud. For den østjyske virksomhed Refurb står faktisk parat til at købe det
brugte it-udstyr.
-

Selv om en virksomhed har afskrevet en computer eller en tablet regnskabsteknisk, så har det
stadig en værdi. Både økonomisk og brugsmæssigt. Og det har vi lavet en forretningsmodel ud af,
siger Ulrik Hjul Andersen, der er direktør i Refurb.

Refurb opkøber fortrinsvis businessline-computere af Lenovo, Dell og Hewlett Packard – samt Mac Books
fra virksomheder, der skifter større partier computere ud. Herefter kommer computerne under kærlig
behandling i Refurbs produktion, hvor maskinerne renses både udvendig og indvendigt. Nogle får en ny
harddisk og alle bliver opdateret med den nyeste software og de nyeste drivere. Refurb er nemlig som en af
blot to virksomheder i Danmark certificeret til at måtte installere nye Microsoft-licenser i brugte
computere. Herefter er computeren klar til sit næste liv. Enten i en virksomhed eller hos private. De dele,
der eventuelt måtte udskiftes bliver skilt ad og sorteret, så alt i videst muligt omfang kan genbruges.
-

Så for virksomheder, der står for at skulle udskifte mindst ti computere, så er det her win-win. Man
får nogle penge for de pc’ere, som man troede ikke var noget værd. Samtidig med at man gør noget
godt for miljøet. Så egentlig er der ikke så meget at betænke sig på, siger Ulrik Hjul Andersen.

Computerne fra Refurb er altså genbrugte, men så gode som nye. Med en Refurb-computer følger desuden
12 måneders garanti og to års reklamationsret.
-

Man kan vel lidt populært sige, at computerne i dag kan meget mere end de fleste brugere har
behov for. En to år gammel businessline-pc’er kan måske 80 pct af det de nyeste computere kan.
Men så koster den kun det halve. Sammenlignet med de computere der køres slagtilbud på i de
store kædeforretninger, så er kapaciteten og kvaliteten af businessline-computerne markant bedre,
forklarer Ulrik Hjul Andersen.

Han understreger, at genbrugt it har en positiv effekt på miljøet.
-

Miljødelen og det bæredygtige er en positiv sideeffekt, når du køber genbrugt it. Mange køber først
og fremmest, fordi man som virksomhed kan få noget kvalitetsudstyr til en skarp pris. Vi er gået ind
i det her fordi vi kan se et marked, men er stolte over at kunne bidrage positivt til at gøre en forskel
for miljøet. Ideelt set kan en computer genanvendes to-tre gange ved at komme igennem vores
system. Så er det da et lidt ærgerligt ressourcespild, at skrotte den første gang en virksomhed
mener, at den er afskrevet.

Alt tyder da også på, at danskerne har taget de genbrugte computere til sig. Virksomheden, der startede i
en kælder i Hinnerup, er efter en mellemstation i Tilst netop rykket ind i knap 3000 kvadratmeter i
Hornslet, så der er plads til de mange computere og de 30 ansatte.

