
Het gebruik van het gerecycled materiaal heeft geen enkele 
invloed op de kwaliteit, wij kunnen met een gerust hart zeggen 
dat aan alle kwaliteit eisen wordt voldaan. Zo blijft de 
verlijmbaarheid gewaarborgd als ook de slagvastheid. 
De enige verandering is de kleur; 100% gerecycled kunststof 
materiaal is alleen in het zwart mogelijk.

Van elke batch waarin onze ABS kunststof putten worden ge-
produceerd is een materiaal echtheid certificaat beschikbaar, 
een eerlijke garantie voor een mooie toekomst!

Het gehele verwerkings proces van gebruikte grondstoffen 
brengt extra kosten met zich mee; omdat wij geloven in een 
circulaire toekomst die ruimschoots perspectief biedt, zodat ook 
generaties na ons kunnen genieten van al het moois op onze 
planeet, hebben wij besloten deze extra kosten niet door
te berekenen aan onze klanten.

Circulaire Economie, nieuwe serie afvoerputten….…
de ZERO categorie

Als eerste bedrijf van afvoer producten in Nederland hebben 
wij het initiatief genomen om van 100% eerder gebruikte 
grondstoffen voor kunststof en voor 90% gebruikt materiaal 
voor roestvrijstaal, afvoerputten te gaan produceren. De eerste 
producten die hiervoor in aanmerking komen zijn de bekende 
kunststof emmerputten van 200x200 mm, met zij en onderuit-
laat en voorzien van een roestvrijstalen rooster. Om een duide-
lijk verschil te maken met de huidige materialen die hiervoor 
(nog) gebruikt worden, komen deze afvoerputten in de ZERO 
categorie. De eerste putten uit de ZERO categorie zijn vanaf nu 
uit voorraad leverbaar.
Door dit initiatief is het mogelijk dat er alleen voor deze 2 
afvoerputten op jaarbasis duizenden kilo’s minder nieuw 
kunststof basis materiaal nodig is. Voorlopig blijven wij 
genoemde 2 afvoerputten nog wel in het “oude” nieuwe 
materiaal leveren, maar zodra er een omslagpunt 
bereikt is gaan wij over op volledig gebruikte grondstoffen.

De gebruikte materialen zijn aan het eind van hun levensduur 
(intussen zijn we natuurlijk wel jaren en jaren verder) weer 
volledig her te gebruiken om nieuwe producten te gaan 
maken. In een circulaire economie bestaat geen afval en 
worden steeds meer grondstoffen opnieuw gebruikt,
m.a.w. het afval is de nieuwe grondstof!

Als aanvullend initiatief zijn wij voor tenminste 2 jaar
productpartner van Trees for All, om hiermee een extra 
positieve bijdrage aan ons klimaat te leveren.
Ook het dak van ons bedrijfspand is inmiddels voorzien 
van 120 zonnepanelen waardoor wij nu energie neutraal 
werken en een deel van onze bedrijfswagens rijdt 100% 
elektrisch middels onze eigen laadpaal, die natuurlijk ook 
voor eventuele bezoekers gebruikt kan worden.
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Koperstraat 19 - 8211 AK Lelystad
The Netherlands

info@vandenbergafvoerputten.nl
www.vandenbergafvoerputten.nlHet fundament is er………….de toekomst kan beginnen!
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Afvoerputten van 
gerecycled materiaal

Alleen bij 

NIEUW!

Artikel nr:
4402 product specificaties:

• Gerecyceld ABS puthuis 
• RVS 304 rooster 19 x Ø 18 mm
• belastbaar tot 250 kg. (loopverkeer)
• verlijmbaar met insteek - uitlaatbuis  Ø 75 mm
• voorzien van zandvang emmer
•  voorzien onderuitlaat

Artikel nr:
4403 product specificaties:

• Gerecyceld ABS puthuis 
• RVS 304 rooster 19 x Ø 18 mm
• belastbaar tot 250 kg. (loopverkeer)
• verlijmbaar met insteek - uitlaatbuis  Ø 75 mm
• voorzien van zandvang emmer
•  voorzien van zijuitlaat

Het gebruik van het gerecycled materiaal heeft geen 
enkele invloed op de kwaliteit, wij kunnen met een 
gerust hart zeggen dat aan alle kwaliteit eisen wordt 
voldaan. Het certificaat toont de samenstelling van het 
materiaal. Het materiaal is afkomstig van de 
automobiel industrie.
Door het gebruik van gerecyceld materiaal hebben wij 
mede geholpen aan het verminderen van het gebruik 
van  ruwe olie (1,3 L ruwe olie per kilogram van gerecy-
celd plastic) en is er 8 kilogram minder co2 uitstoot per 
kilo gerecyceld plastic.

 Een afvoerput kan niet alles oplossen, 
maar het is een goed begin!

www.vandenbergafvoerputten.nl

RVS rooster bestaat voor 90% 
uit gerecyceld materiaal

Vuilvang emmer bestaat voor 
100% uit gerecyceld materiaal

Tussen schot bestaat voor 100% 
uit gerecyceld materiaal

Puthuis bestaat voor 100% uit 
gerecyceld materiaal


