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Umincorp opent de markt voor kostenefficiënte recycling
van kunststoffen – Ingka Group investeert
Umincorp, een Nederlandse ontwikkelaar van sorteertechnologie kondigt vandaag
een investering door Ingka Group aan. De investering ondersteunt Umincorp om de
volgende stap te zetten in het breder beschikbaar maken van hun technologie voor
het sorteren van huishoudelijk kunststofafval. Daarnaast werkt het bedrijf aan
nieuwe aanvullende sorteertechnologie.
Umincorp is de ontwikkelaar en leverancier van Magnetic Density Separation (MDS)
sorteeroplossingen. De MDS technologie gebruikt ferromagnetische vloeistof en magneten om
gemengd huishoudelijk kunststofafval terug te winnen met een hogere opbrengst en
zuiverheid van polymeren dan bestaande sorteertechnologie. Daardoor draagt deze
technologie bij aan het verlagen van de ketenkosten van kunststofrecycling.
“Sorteren – in één processtap – van 1,5 ton kunststoffen per uur in gescheiden
polymeerstromen met een zuiverheid tot 99% is het resultaat van grondig onderzoek en
ontwikkeling. We zijn zeer verheugd, gesteund door de investering van Ingka Group, om onze
unieke technologie beschikbaar te maken voor kunststofrecycling. We streven naar ‘mass
circularity’ van kunststoffen door substantiële kostenbesparing en hoge zuiverheid van de
gesorteerde kunststofstromen te realiseren. Onze technologie is de basis om dat te bereiken.”
zegt Jaap Vandehoek, CEO van Umincorp.
“Het gebruik van materialen als een circulaire bron is een bepalende beweging voor ons
tijdperk. Dit kan enkel worden bereikt met behulp van de juiste infrastructuur. Deze
technologische ontwikkeling brengt ons een stap dichter bij het beter bereikbaar maken van
circulaire kunststoffen. Daarom investeren we in innovatieve bedrijven, zoals Umincorp, om
verder te groeien en voor zoveel mogelijk mensen een beter dagelijks leven thuis te creëren.”
zegt Krister Mattsson, Head of Ingka Investments.
Umincorp is opgericht in 2012 om sorteertechnologie te ontwikkelen, gebaseerd op de unieke
en gepatenteerde Magnetic Density Separation technologie. De MDS technologie is
oorspronkelijk uitgevonden door een team van de Technische Universiteit Delft onder leiding
van professor Peter Rem. Voor meer informatie, contacteer Gerbrand Marbus, email:
info@umincorp.com, telefoon: +31 10 303 78 60, website: www.umincorp.com
OVER INGKA GROUP:
Ingka Group (Ingka Holding B.V. en de door haar gecontroleerde entiteiten) kent drie divisies: IKEA
Retail, Ingka Investments en Ingka Centres. Ingka Group is met 367 IKEA winkels in 30 markten
’s
werelds grootste woninginrichtingretailer. Deze winkels verwelkomden in FY18 838 miljoen bezoekers.
Ingka Group is één van de 11 afzonderlijke bedrijven die IKEA winkelkanalen bezitten en uitbaten op
basis van een franchiseovereenkomst met Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group eert de IKEA visie om
een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen door goed ontworpen, functionele en
betaalbare woninginrichtingsproducten van hoge kwaliteit aan te bieden, die met zorg voor mens en
milieu worden geproduceerd. Voor meer informatie: kijk op www.IKEA.nl.

