INZ A MELPU NTEN VOOR UITGEBROK EN K U NSTSTOF

Deceuninck zet
volop in op recyclage
Circulair bouwen wordt de nieuwe standaard en daar
staan we bij Deceuninck volledig achter. Met onze 100%
gerecycleerde raam- en deurprofielreeks Phoenix en
hoogtechnologische recyclagefabriek in Diksmuide willen
we een voorbeeld stellen voor een duurzame toekomst.
Naast de recyclage van zaagresten uit uw schrijnwerkproductie willen we
ook meer inzetten op de recyclage van uitgebroken pvc‑ramen. Zo kunnen
we de recyclagecapaciteit van onze site in Diksmuide optimaal benutten.
Om het inzamelen van deze materialen efficiënter te organiseren hebben
wij inzamelpunten opgezet op verschillende locaties.

INZ A M E L P U N T E N VO O R UI TGE B RO K E N K U N S TS TO F
Bij onderstaande inzamelpunten kunt u gratis terecht met uw uitgebroken
kunststof profielen. Gelieve hierbij de richtlijnen vermeld op de achterkant
van deze folder te respecteren. Het is voldoende om bij aankomst aan het
inzamelpunt uw samenwerking met Deceuninck te vermelden.
Bij grote volumes (vanaf 50 ton op jaarbasis) komt u in aanmerking voor het
plaatsen van een on‑site container. Mocht u vragen hebben over deze service,
kunt u contact met ons opnemen via recycling@deceuninck.com.

*

Cardijnlaan 15
8600 Diksmuide
+32 51 23 90 65
recycling@deceuninck.com

Pathoekeweg 390
8000 Brugge
+32 50 31 20 20

*
Klein Boom 9
2580 Putte
+32 15 69 02 06

*
Meentakstraat 2 Bus D
8760 Meulebeke
+32 475 428 177

*
Venhof 3
2110 Wijnegem
0800 90 070

*
Burchtstraat 87
9150 Kruibeke
+32 3 774 50 93

*
Lieven Bauwenslaan 6
3900 Pelt
+32 11 34 34 84

Trierveldweg 1
6121 PC Born
+31 46 737 0006

* Deze hubs aanvaarden ramen met glas. Tariefprijs te verkrijgen bij het inzamelpunt.

Biezeweg 13b
9230 Wetteren
+32 475 291 073

*
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Auvelais
+32 71 77 05 53

Richtlijnen voor aanlevering
kunststof profielen
GOEDGEK EURDE M ATERIA LEN VOOR RECYCL AGE
Eerste generatie

Eerste generatie

pvc-ramen, -deuren en -rolluiken

pvc-bekledingsprofielen

Pvc-ramen: volledig ontdaan
van glas en isolatie/PUR.
Mogen metalen, stalen
verstevigingen, dichtingen van
rubber en TPE bevatten

Pvc-deuren: volledig ontdaan
van glas. Zonder vulpaneel
wanneer niet-pvc

Pvc-rolluiken: zonder centrale
metalen as of draagbalk

A FGEK EURDE M ATERIA LEN VOOR RECYCL AGE

Pvc afkomstig van
dakafwerking en
gevelbekledingsprofielen

*

Materialen met vuurschade

Materialen overvloedig
vervuild met modder

Centrale as of draagbalk (rolluiken)
of losse metalen voorwerpen

Ramen met glas

Houten ramen, deuren en
luiken met pvc-afdekplaat

Houten ramen
met pvc-capping

Geplastificeerde pvc vb.
kabels en/of pvc-vloeren

Panelen wanneer
geen pvc

Pvc-materialen met PUR of
ander isolatiemateriaal

Andere soorten plastics (buizen,
wasmanden, glijbanen, emmers, ...)

* Deze afgekeurde materialen kunnen aanleiding geven tot het doorrekenen van kosten.
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B-02/2022-86668-8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn.
Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex en Twinson zijn geregistreerde merken van Deceuninck of een van
de dochterbedrijven. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming
geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.

