Recycling van plafondpanelen
Een cradle to cradle-service van OWA Benelux

Bouw samen met OWA
aan een duurzame toekomst
Met ieder nieuw project creëert u een beter
toekomstperspectief voor uw bedrijf. Maar u kunt
tegelijkertijd zorgen voor een betere toekomst van
de wereld om ons heen.
Hoe?
Door te kiezen voor OWA Green Circle, een
speciaal recyclingprogramma voor oude OWA
plafondpanelen. Met deze cradle to cradle service
maken we het u eenvoudiger dan ooit om ‘groen’ te
ondernemen. U hoeft slechts het initiatief te nemen,
wij regelen de rest.
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Hoe werkt het?

Laat ons, wanneer u
nieuwe OWA plafondpanelen
bestelt, weten dat u uw oude
OWA panelen wilt recyclen.
Wij zorgen voor het nodige
transport.

Met OWA Green Circle bieden
wij afbouwers een extra
service door gebruikte OWA
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Bevestig schriftelijk
dat het gaat om OWA
plafondpanelen die na
1 oktober 1997 zijn
geproduceerd.
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plafondpanelen op te halen.
U hoeft ze zelf niet meer af te
voeren en bespaart daardoor
op afvoerkosten. De panelen
worden naar onze fabriek
gebracht voor hergebruik in
het productieproces. Nieuwe
plafondpanelen krijgen de
vertrouwde kwaliteit van OWA
en zijn wederom volledig
recyclebaar.

Heeft u interesse
in een duurzaam project
én een groene toekomst?
De procedure is simpel:

Verwijder de oude
plafondpanelen, stapel ze op
een pallet en omwikkel deze met
folie. Indien gewenst brengen wij u
in contact met een partij die dit voor
u uit handen kan nemen.
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Wanneer de oude plafondpanelen
zijn gecontroleerd en goedgekeurd,
worden ze toegevoegd aan het
productieproces. Na verwerking van
de gehele zending ontvangt u het
OWA Green Circle
certificaat.
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Wij halen de
plafondpanelen op van uw
bouwterrein en verzorgen het
transport naar onze fabriek.

Waar moet u op letten?
1

Productiedatum
Check of de oude plafondpanelen na 1 oktober 1997 door OWA zijn geproduceerd. Alle panelen na
deze datum kunnen wij volledig recyclen. Natte, beschimmelde of anderszins vervuilde panelen en
materialen zoals hout, metaal, gips kunnen wij niet recyclen. Deze materialen kunt u daarom niet
retourneren.
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Bereken het voordeel
Plafondpanelen afvoeren naar de stort is al snel duurder dan kiezen voor Green Circle. Maak dit
inzichtelijk voor opdrachtgevers; wij helpen u graag een juiste berekening te maken. Natuurlijk laat
het voordeel zich niet alleen meten in euro’s. De meerwaarde van Green Circle op het gebied van
‘groene’ publiciteit, duurzaamheid en milieubewust ondernemen is minstens zo belangrijk.

3

Demontage
Richt u zich uitsluitend op afbouwwerkzaamheden? Laat het verwijderen van oude panelen dan
over aan een demontagebedrijf. Indien gewenst brengen wij u in contact met betrouwbare partners,
die de demontage kundig uitvoeren en de materialen afvoeren.

De voordelen van het
OWA Green Circle certificaat
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Als bewijs voor uw bijdrage aan een duurzame toekomst krijgt u

plafondpaneel dat gerecycled is.
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een gepersonaliseerd certificaat. Hierop worden de belangrijkste
projectgegevens vermeld, evenals het aantal vierkante meters
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Het OWA Green Circle certificaat wordt verstrekt
zodra de oude plafondpanelen zijn verwerkt in het
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LEED, BREEAM, ETC.
Het OWA Green Circle certificaat kan een belangrijke bijdrage
leveren voor de aanvraag van een groen label voor uw
gebouw. Het certificaat bevat het aantal vierkante meters

Ook als afbouwer of architect kunt u het OWA

gerecyclede plafondplaat voor uw project. Dit is één van de

Green Circle certificaat perfect gebruiken om uw

criteria die bijdraagt aan een gunstige duurzaamheidsscore voor

milieubewuste ondernemerschap te onderstrepen.

bijvoorbeeld uw LEED of BREEAM certificaat.
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Een duurzame toekomst
voor onze OWA plafondpanelen...

Op al onze plafondpanelen is Green Circle van toepassing.
Nieuwe plafondpanelen hebben de vertrouwde kwaliteit van OWA
en zijn milieuvriendelijk geproduceerd. Zo zetten we samen een stap
naar een duurzame toekomst.

OWAplan

Sinfonia

Brillianto

Wist u dat...

OWAplan is een naadloos geluidsabsorberend plafond dat in alle
denkbare vormen en dimensies kan worden toegepast. OWAplan
is brandveilig, vochtbestendig en biologisch afbreekbaar.

Sinfonia is een breed inzetbare, met vlies
beklede plafondplaat met een hoge akoestische
absorptiewaarde.

Brillianto is onderdeel van onze OWAlifetime collectie. Met
een uitstekend absorptievermogen, goede brandwerendheid
en een mooi, egaal wit vlies is Brillianto de ideale keuze voor
veeleisende opdrachtgevers met een beperkt budget.

Het bindmiddel van alle hardminerale platen van OWA
bestaat uit zetmeel van oer-Hollandse aardappelen? Dat
maakt het duurzame karakter van OWA Green Circle extra
bijzonder, toch?

Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of OWA
Green Circle van toepassing is op uw project? Neem
contact op met OWA Benelux.

OWA Benelux BV
Maroastraat 4
1060 LG Amsterdam
T 020-6825305
www.owa.nl
www.owa.be

