Van afval tot grondstof
NEDERLAND BV

Gipsafval hoeft niet langer
gestort te worden! Met ons
unieke recycling systeem
kan afval van gipsplaten
en gipsblokken nu voor
100% worden verwerkt
tot gipspoeder dat
wordt ingezet voor de
productie van nieuwe
gipsplaten.
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Wat is gipsafval?
De cirkel gesloten Alle soorten gipsafval, afkomstig uit renovatie-,
Door het inzetten van
sloop- en nieuwbouwprojecten, kunnen
het hoogwaardige,
worden gerecycled. Het hoeft niet geheel
gerecyclede gipspoeder,
schoon te zijn. Het afval mag spijkers, schroekan het gebruik van andere
ven, behang, vinylbehang etc bevatten
grondstoffen worden beperkt. De aangezien deze stoffen automatisch worden
nieuwe gipsplaten vinden hun weg naar
verwijderd tijdens het recyclage proces.
de klant en kringloopsluiting is een feit!
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Samenwerking met de top
Het gipspoeder wordt geleverd aan een producent van
gipsplaten in de buurt, die het poeder mengt met andere
grondstoffen om nieuwe gipsplaten te produceren. De
Gips Recycling Groep werkt samen met de grootste
producenten van gipsplaten ter wereld.

100%
RECYCLING

Superieure technologie – 100% recycling
In de recycling faciliteiten worden onze mobiele recycling
machines ingezet om alle papier van de gipsplaten te halen en overige
verontreinigingen uit het gipsafval te verwijderen. Het afval wordt verwerkt tot
een schone, volwaardige grondstof voor de eindgebruiker: de gipsfabriek.
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Het unieke recycling systeem wordt succesvol toegepast in een groeiend aantal landen:

Engeland

Verenigde Staten

Ierland

Noorwegen

Nederland

België

Zweden

Denemarken

Zwitserland

Japan

Gebruiksvriendelijke containers
Om gipsafval aan de
bron te scheiden en de
inzameling op locatie zo
eenvoudig mogelijk te maken,
zijn speciale gipscontainers
ontwikkeld met openingen aan de gebruikerskant. Deksels
zorgen ervoor dat het afval droog blijft, waardoor het goedkoper
is om af te voeren. Dit type container is leverbaar in verschillende
maten: voor iedere situatie een passende oplossing!
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Efficiënte inzameling
Voor het legen van de gipscontainers wordt
een kraanauto ingezet welke de containers in korte
tijd leegknijpt. De container kan op locatie blijven
staan en is direct gereed voor volgend gebruik.
Omwisseling van containers vindt plaats daar
waar kraangebruik niet mogelijk is.
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Scherp poorttarief
Al het gipsafval wordt verzameld in onze recycling
faciliteiten. Klanten met eigen transportmogelijkheden
kunnen hier ook zelf aanleveren!
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Voordelen van het gebruik van ons systeem:
•
•
•
•
•

Bespaart geld
Milieuvriendelijke afvoer
100% recycling
Eenvoudig in gebruik
Turn key - oplossing:
inzameling en recycling in één hand

Kijk op www.gipsrecycling.nl
voor meer informatie!

