
we recycle.
 



Het belang van recycleren. 

Hoeft het nog gezegd? 
De wereld raakt stilaan verstrikt in haar afval. We zijn op een punt  
gekomen waarop iedereen, burger en ondernemer, zichzelf tot de orde  
moet durven roepen want zowel in het huishouden als in de bedrijven  
dringen duurzaam consumeren en maximaal recycleren zich op.

Vanuit lokale, Europese en internationale overheden bestaan reeds heel  
wat initiatieven en organisaties die zorg dragen voor recyclage en  
terugnameplicht in ons dagdagelijks leven. Steeds weer met één doel:  
een duurzame en afvalarme leefomgeving.

Ook in B2B kunnen en moeten we ‘samen’ de nodige stappen zetten:

Duurzaam consumeren

Maximaal recycleren

Zet bij elke vorm van stockage, intralogistiek en distributie  
resoluut in op het gebruik van stevige, langdurig bruikbare en 
vele malen herbruikbare ladingdragers en verpakkingsmiddelen.

Ook de stevigste herbruikbare ladingdragers komen vroeg of 
laat op het einde van hun levensduur. Wanneer u kiest voor een  
vernieuwing, overweeg dan meteen voor de terugname- en  
recyclageservice die wij u kunnen aanbieden. 

plastibac. we reuse. 
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Onze verantwoordelijkheid
Bij Plastibac kunt u terecht voor nieuwe duurzame kunststof ladingdragers. We zien 
het hierbij als onze verantwoordelijkheid om uitsluitend ecologisch verantwoorde  
materialen aan te bieden, geschikt voor een rendabel en professioneel gebruik in een 
circulaire economie. We kiezen voor 100% recyclebare kunststoffen, en dus zien we het 
als onze taak om ook de terugname en recyclage ervan in handen te nemen. 

“Het is onze verantwoordelijkheid 
om in te staan voor de terugname  
en gecertificeerde recyclage van de 
end-of-life kunststof bakken en/of 
palletten van onze klanten.”

Recyclebare kunststoffen

We maken er zaak van om uitsluitend duurzame  
kunststoffen in ons gamma op te nemen. De uitstekende  
resistentie van onze ladingdragers garandeert een lange 
levensduur. De vervaardiging gebeurt steeds vanuit een  
gebruiksvriendelijk design en productieproces met oog 
op recycling in de toekomst.

Terugname werkt

Cijfers tonen aan dat de recyclage van post- 
consumer kunststoffen in stijgende lijn zit. Uit-
eenlopende instanties stimuleren professionele  
recyclageprocessen. In ons assortiment treft u reeds tal  
van recycled producten aan, want wij geloven sterk  
dat terugname én recyclage werkt.

Eigen milieubewustzijn

Onze eigen kantoren en logistiek centrum zijn  
gericht op een minimale CO2 footprint. Zonne- 
panelen, geothermie, energieneutrale hoogbouw, 
maar ook streng geselecteerde en milieubewuste  
transportbedrijven. Het zijn enkele voorbeelden.  
Bovendien stimuleren wij onze leveranciers volgens  
het ecodesign principe te produceren.



End-of-life? Wij recycleren voor u.
Plastibac engageert zich om uw recyclebare, en hiertoe  
geschikte, end-of-life kunststoffen maximaal te helpen  
inzamelen en deze via gecertificeerde partners te laten  
verwerken en herwerken tot nieuwe ladingdragers of  
andere functionele recycled producten.  
   
    
                Onze troeven:

�Ruime opslagcapaciteit

�Snelle afhandeling

�Gecertificeerde recyclagepartners

�Kratten, palletten, vaten,...

�Correcte prijzen

�Duidelijke afspraken

B2B

B2B

inzameling 
door plastibac

recyclagepartner 
verwerkt tot 
granulaten

end-of-life 
ladingdragers
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terug naar producent
voor nieuwe

productie

professionele 
consument

“Wij ontzorgen u graag correct 
en snel van uw voorraad oude 
ladingdragers. Met certificaat!“



Van ladingdrager tot ladingdrager
Een belangrijk aspect in het terugname en recyclage engagement 
van Plastibac is het herwerken van oude voorraden stapelbakken en  
palletten naar producten voor eenzelfde toepassing. Hiervoor  
worden kunststoffen zoals PE, PP of PO ingezameld, vermalen tot  
granulaten en dan opnieuw in productieprocessen opgenomen. 

Resultaat: nieuwe palletten, palletboxen, retentiebakken, afvalbakken
in stevige regeneraatversie én klaar voor nieuw dagelijks gebruik.

we reduce. 

: deze recycled 
producten zijn  

beschikbaar bij Plastibac

“Vanuit onze visie ‘Quality for you’ 
leveren wij recycled producten af 

die 100% het vertrouwen van 
onze klanten hebben.”



Van ladingdrager tot alternatief gerecycled eco-product

Niet ieder type kunststof is geschikt voor een recyclage in rechte lijn  
tot een nieuwe pallet, box of afvalcontainer. Toch bieden onze  
gecertificeerde partners met hun betrouwbare knowhow ook hiervoor 
tal van gekende en minder gekende mogelijkheden met gebruik van  
diverse post-consumer mengresten, PET- en PVC-recyclagestoffen. 

BOUW EN INDUSTRIE TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING

INSTALLATIETECHNIEKEN HVAC EN KLIMAATBEHEERSING



Plastibac, uw vertrouwen waard

Plastibac onderschrijft het EU initiatief 2018/2035 (INI) dat stipuleert dat alle 
plastic verpakkingen in 2030 voor 100% moeten kunnen worden gerecycled.

Met verantwoordelijkheid en passie voor ons vak garanderen wij 
onze klanten:

� een langetermijnvisie inzake duurzaam consumeren

� samenwerkingsakkoorden met gecertificeerde partners

� maximale recyclage in woord én in daad

� een terugnameregeling voor uw end-of-life bakken, palletten, tonnen

PLASTIBAC
we recycle

CHARTER

PLASTIBAC
we recycle

certificaat

�Ruime opslagcapaciteit

�Snelle afhandeling

�Gecertificeerde recyclagepartners
�Kratten, palletten, vaten,...

�Correcte prijzen

Duurzaam consumerenMaximaal recycleren

“Bij Plastibac dromen we van een mooie en afvalarme  
wereld, waarbij plastics niet gedumpt, maar wel  
maximaal voor recyclage aangeboden worden.  
Het is onze missie hier volop aan mee te werken met 
ons ‘reuse, reduce, recycle’-programma en zo de  
impact van plastics op het milieu mee in te perken.”

Jan Vanderbeke
Managing Director

plastibac. we recycle. 



reuse. reduce. recycle.
for a smaller footprint

www.plastibac.eu
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