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DUURZAMERE
WERELD

Wist u dat ...
Deceuninck zijn recyclagecapaciteit verviervoudigd heeft
tot 45.000 ton per jaar? De nieuwe geautomatiseerde
recyclagelijn verwerkt postindustrieel materiaal en eerste
generatie producten met een superieure efficiëntie en
kwaliteit. Met het hoogstaande eindproduct, dat meteen
ingezet kan worden om nieuwe profielen te produceren,
heeft Deceuninck de ambitie een circulaire economie tot
stand te brengen.
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Bij Deceuninck geloven we dat
samenwerking de sleutel is om onze sector
circulair te maken. Daarom nodigen we
alle partners uit om onze inspanningen
op het vlak van recyclage te ondersteunen
door postindustriële materialen en eerste
generatie producten ter beschikking te
stellen.

Waarom deelnemen aan
ons recyclageprogramma?

HET IS EERLIJK
U bezorgt ons recyclagematerialen, en wij betalen
in ruil een correcte prijs. Deceuninck engageert
zich om altijd de marktprijs te betalen voor
materiaal.
HET IS GEMAKKELIJK
Voor elke bevoorradingsbron optimaliseren we de
logistiek zodat onze partners maar een minimale
inspanning moeten leveren.
HET IS DUURZAAM
U krijgt de kans om bij te dragen tot de
totstandkoming van een circulaire economie
en uw eigen strategie op het vlak van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
verder te ontwikkelen. Deelnemende partners
krijgen een getuigschrift van Deceuninck dat
vermeldt hoeveel gerecycleerde PVC terug in de
economie gebracht werd en hoeveel CO2-emissies
daarbij voorkomen werden.

Welke materialen
kunt u aanleveren?
We accepteren postindustrieel materiaal
alsook eerste generatie producten:
Postindustriële PVC-profielen
(afkomstig van raamfabrikant)
qq met een lengte van 5 cm tot 2 m
qq mogen glasvezel bevatten
Eerste generatie ramen,
deuren en rolluiken
qq ramen: zonder glas, inclusief metalen onderdelen,
stalen verstevigingen, dichtingen uit rubber en TPE
qq deuren: zonder glas, zonder vulpaneel indien
niet van PVC
qq rolluiken: zonder centrale metalen as of draagbalk
Eerste generatie bekledingsprofielen uit PVC
qq afkomstig van dakafwerkings- en
gevelbekledingsprofielen

“

Laten we samen een
circulaire economie
tot stand brengen.

Hoe zit het
met de
logistiek?
qq Samen met diverse partners heeft
Deceuninck in het hele land een
logistiek netwerk opgezet.
qq Dit netwerk heeft tot doel de
logistieke stroom te optimaliseren
zodat onze partners maar een
minimale inspanning moeten leveren.

Belang van onze
capaciteit van 45.000 ton
gerecycleerd materiaal:

Jaarlijks komen er 2,3 miljoen ramen minder
op het stort of in de verbrandingsoven terecht.

De daling van de CO2-uitstoot komt
ongeveer overeen met 90.000 heen-en-terugvluchten tussen New York en Parijs.

De recyclage van PVC vergt 90% minder
energie dan de productie van nieuwe PVC.

350
jaar

PVC kan tot 10 keer gerecycleerd worden zonder
zijn mechanische eigenschappen te verliezen,
met een levensduur van telkens 35 jaar.
Op die manier hebben PVC-materialen een totale
potentiële levensduur van 350 jaar.

Gedrukt op gerecycleerd papier

Meer informatie
recycling@deceuninck.com
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