HAVEP COLLECT & RECYCLE
®

DIT GEBEURT ER MET JOUW INGEZAMELDE WERKKLEDING
Hergebruik volgens de R-Ladder strategieën van circulariteit

R1: Refuse & rethink

Heb ik een nieuw product nodig?

R2: Reduce

Kan ik het product nog langer
gebruiken of efficiënter produceren?

Inzamelen via

HAVEP®

COLLECT & RECYLE

R3: Re-use

Kan iemand anders het product
nog eens dragen?
Kleding kan nogmaals gedragen worden.
Kleding voorzien van bedrijfslogo wordt niet
aangeboden voor producthergebruik.

R4: Repair, refurbish,
remanufacturing, repurpose
Kan er een ander product van de
onderdelen gemaakt worden?

Van deze kleding kan je een nieuw product laten
maken. Bijv. een laptoptas of rugzak. Deze worden
in een Nederlandse sociale werkplaats gemaakt.
Dit doen we in samen met het bedrijf Pour.

R5: Recycling

R6: Recover

Hier is nog een toepassing of verwerking nodig
om de materialen opnieuw te gebruiken.

Wanneer materiaal niet kan worden hergebruikt
of gerecycled omdat deze te sterk vervuild zijn,
worden ze aangeboden voor hoog calorische
verbranding met energieterugwinning. Deze
energie wordt uiteindelijk omgezet in elektriciteit.

Kan het product gerecycled worden
tot een ander/nieuw product?

Is het product nog in te zetten
als energie?

Er zijn diverse mogelijkheden om materialen te recyclen:

Hoogwaardige Recycling naar garen

Recycling naar vezels

Materiaal hergebruik als poetsdoek

Plastic recycling

Gerecyclede wollen en acryl: Gesorteerd op
kleur waarna het gereinigd, ontrafeld en opnieuw
gesponnen wordt. Van deze garens kunnen we oa
dekens, sjaals en truien maken. Dit doen we bijv.
met ingezamelde truien.

Deze vezels worden ingezet als Isolatiemateriaal,
akoestische panelen of vilt wat o.a. voor
hoedenplanken of telefoonhoesjes wordt gebruikt.

Het textiel waar de poetsdoeken van worden
gemaakt, wordt eerst gewassen en vervolgens in
balen geperst. Daarna worden ze onderverdeeld
in witte en bonte (gekleurde) poetslappen. Deze
worden o.a. afgenomen in de zware industrie.

Alle plastics, verpakking, helmen worden
gesorteerd op soort. Kunststoffen (Plastic) zijn
allemaal voorzien van een recycle label. Van
Bouwhelmen wordt meestal granulaat gemaakt
en dat is weer grondstof voor nieuwe producten.
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