EEN GROENE KETEN
Met onze afnemers, eindgebruikers en leveranciers willen we uiteindelijk een
groene duurzame keten vormen. Een aaneenschakeling van groene bedrijven
en groene afnemers met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Dat vraagt
om een positieve, nieuwsgierige mentaliteit. Samen gaan we op zoek naar
verbeteringen. Heeft u zelf een idee om onze impact op het milieu te verkleinen?
Neem contact met ons op en kom langs bij de “groenste fabriek” van Nederland;
Uzin Utz Nederland in Haaksbergen.

„Op het gebied van duurzaamheid nemen
we onze verantwoordelĳkheid. We dagen
onszelf uit en durven te experimenteren.“
Tom Borggreve, Product Manager

THE FUTURE
BELONGS TO YOU
WERELDPRIMEUR: de allereerste can
van 100% gerecycled materiaal

Bij Uzin Utz Nederland staat duurzaamheid hoog in het vaandel, daarom maken wij met onze
EPD’s de impact op het milieu van onze producten transparant en ontwikkelden we al eerder
duurzame verpakkingen zoals de “Cube it Simple”. Onze producten komen daarbij uit de
“groenste fabriek” van Nederland. Een fabriek waar we trots op zijn en waar we een 8.66
voor duurzaamheid mee scoren in de toets van GPR Gebouw.
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GOED NIEUWS
UZIN introduceert als eerste ter wereld een 10l - can gemaakt van 100%
gerecycled kunststof! Dit is de verpakking van de toekomst. En goed nieuws voor
u: door gebruik te maken van deze can levert u direct een bijdrage aan een beter
milieu. Dus simpel en duurzaam! En nog meer goed nieuws; de cans voldoen aan
alle benodigde eisen, dus alle primers en anti-slip producten van UZIN worden
vanaf nu altijd geleverd in deze nieuwe can.

Stevig handvat

Giet rustig uit

100% gerecycled

De cans zijn gemaakt van 100% gerecycled postconsumer afval (PCR-HDPE). Dit betekent 75%
CO2-besparing* en 95% besparing op fossiele
grondstoﬀen** ten opzichte van traditionele cans.

95% minder fossiele grondstoffen**
Sterker dan cans van nietgerecycled materiaal

In de toekomst wordt onze wereld circulair. Gebruikte
producten moeten weer grondstoﬀen worden voor
nieuwe producten. Zo hebben we zo min mogelijk afval
en doen we steeds minder een beroep op natuurlijke
bronnen zoals aardolie. Voor de productie van de nieuwe
cans van UZIN wordt 95% minder fossiele grondstoﬀen**
gebruikt ten opzichte van traditionele cans.

Verbeter de wereld, begin bĳ jezelf!
We willen echt een voorloper zijn op gebied van duurzaamheid. De nieuwe can van gerecycled
kunststof sluit perfect aan bij ons streven om de ”groenste fabriek” van Nederland te zijn. En vooral
te blijven. Zo zijn onze emmers ook al grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal.
We doen het niet voor onszelf. We hopen dat na onze introductie veel andere bedrijven dit initiatief
oppakken en ons goede voorbeeld gaan volgen. De wereld kan wat ons betreft niet groen genoeg

Punten bij BREEAM
WST 1 en MAN 3

zijn. The future belongs to you!

Goed stapelbaar

Tik ‘m af:

WST 1 en MAN 3

De nieuwe cans zijn gemaakt van 100% post-consumer recycled
afval. Dit afval wordt ingezameld, gereinigd en gesorteerd. Mede
door deze materiaalkeuze is het mogelijk alle punten bij BREEAM
Wst 1 (afvalmanagement bouwplaats) en MAN 3 te behalen.

75% minder CO2-uitstoot*

Kunststof wordt gemaakt uit aardolie, maar om dit te
produceren wordt er veel energie verbruikt. Hierbij komt
er CO2-vrij. Voor de productie van de nieuwe cans van
UZIN wordt de uitstoot van CO2 met 75% gereduceerd*
ten opzichte van traditionele cans.

Ook uw afval wordt opnieuw gebruikt

Ook uw afval wordt opnieuw gebruikt. Naast de traditionele
afvalstromen op de bouw kunnen de cans via Recoservice
worden ingenomen voor hergebruik. Alle voorwaarden hiervoor
kunt u vinden op houweling.nl.

* Gebaseerd op de Declaration Environmental Footprint van
Quality Circular Polymers op basis van de gebruikte grondstoﬀen.
** Gebaseerd op de samenstelling van de cans van de Houweling Groep.
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