
het meubelconstructie paneel 
met een gezonde missie
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INHOUD

ONZE MISSIE 

DE WAARDE VAN #GREENGRIDZ 

INSPIRATIE

TECHNISCHE PRODUCTBLADEN 

Zou het niet mooi zijn om 
sterkere en lichtere meubelen 
te maken waarbij veel minder 

materiaal wordt gebruikt en veel minder 
CO2 uitgestoten? 

Zou het niet mooi zijn als de 
grondstoffen opnieuw kunnen worden 

hergebruikt? 

Met #GREENGRIDZ, het 
meubelconstructie paneel van 

TRIBOO kun je het verschil maken.

MartijnVinke
Doorhalen



Wij zorgen dat 
iedereen gezonde 
en sterke circulaire 
meubelen kan 
bouwen met minder 
materiaal en Co2.

De manier waarop we meubelen maken 

voor de inrichting van kantoren zorgt 

voor problemen. Waardevolle grondst-

offen veranderen in afval, omdat we de 

materialen niet kunnen hergebruiken. 

Producten worden verbrand, belanden 

onder de grond en in onze oceanen. Op 

deze manier brengen giftige stoffen en 

CO2 schade toe aan onze leefomgeving. 

Met als gevolg milieuvervuiling, klimaat-

verandering en het uitputten van grond-

stofvoorraden.

Massieve meubelconstructie panelen zijn 

een integraal onderdeel van ons dage-

lijks leven. Je ziet ze op het werk in de 

vorm van meubilair als bureaus, tafels, 

pantry’s, kasten, wanden en thuis als 

bedden, deuren en keukens. Wereldwijd 

is de markt voor deze panelen ongeveer 

USD 145 miljard. Niet voor te stellen 

hoeveelheden panelen worden 24 uur 

per dag gemaakt. Niet voor te stellen 

hoeveelheden panelen worden per dag 

weggegooid. Gigantische hoeveelheden 

materiaal worden onttrokken aan de 

aarde en ongeveer 85% van de panelen 

die wordt weggegooid word verbrand.  

Zou het niet mooi zijn om sterkere en 

lichtere meubelen te maken waarbij veel 

minder materiaal wordt gebruikt en veel 

minder CO2 uitgestoten wordt in het mi-

lieu. Zou het niet mooi zijn als de grond-

stoffen gezond zijn en opnieuw kunnen 

worden hergebruikt. 

#GREENGRIDZ, het meubelconstructie 

paneel van TRIBOO heeft een gezonde 

missie en gaat het verschil maken.

Onze missie
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bodemplaat kunnen gemaakt worden in 

verschillende dikte, hoogte afstanden en 

patronen. Ook met verbeterde vochtbes-

tendigheid en brandvertraging. Standaard 

zijn de #GREENGRIDZ verkrijgbaar in dik-

tes van 20 tot 200mm en in industriële 

lengtes tot 4010mm. Een aantal voor-

beelden van #GREENGRIDZ toepassingen 

zijn  werkbladen voor bureaus, tafels, 

keukens, akoestische schermen, kasten, 

meubelen, deuren, wandsystemen, dikke 

vloeren, bewegwijzering, keukens, stands 

voor beurzen, winkelinrichting en inter-

ieur decoratie.    

ADAPTER, OPSLAGMEDIUM 
EN LOGISTIEKE DRAGER VAN 
GRONDSTOFFEN EN CO2
Het innovatieve basismateriaal kan af-

hankelijk van de toepassing en spec-

ificaties in verschillende materialen 

worden uitgevoerd. Zo kan er eenvoudig 

mee worden bewogen op ontwikkelingen 

van gezonde natuurlijke materialen in 

de markt om zo steeds voorop te lopen 

bij het maken van gezonde en circulaire 

meubelen. In #GREENGRIDZ worden 

waardevolle gezonde grondstoffen en 

CO2 in de vorm van biomassa veilig op-

geslagen. Als meubel gaan de panelen

10 redenen waarom u kiest voor #GREENGRIDZ

structiepaneel sterker en stijver dan 

welk massief paneel op dit moment 

verkrijgbaar in de markt. Het buigt niet 

door waardoor lange constructies voor 

meubel en bouw toepassingen eenvoudig 

geconstrueerd kunnen worden. Daar-

naast is het paneel 100% vlak waardoor 

perfecte afwerking zonder oneffenheden 

zorgt voor een strakke uitstraling. 

GEZOND PRODUCT GEMAAKT 
VAN AFVAL #GREENGRIDZ 
bevat geen giftige stoffen, is CARB2 

gecertificeerd en biologisch afbreekbaar. 

Hiermee voldoet het aan de hoogste 

eisen, als het gaat om vluchtige organ-

ische stoffen (VOS) zoals formaldehyde. 

Daarnaast zorgt het lichte gewicht er 

voor dat de ruggen van mensen die 

meubels maken, sjouwen en monteren 

ontzien word en dat levert veel blije 

gezichten op. Het paneel kan worden 

samengesteld vanuit verschillende 

soorten cellulose afval reststromen.

VAN #GREENGRIDZ KAN JE 
ALLES MAKEN
De constructiepanelen kunnen ontwor-

pen worden voor iedere toepassing die 

gewenst is. De leggers, dragers, top en 

60 TOT 90% MINDER 
MATERIAAL 

Door het innovatieve GRID zijn er, afhan-

kelijk van de dikte van het paneel, tussen 

de 60 en 90% minder grondstoffen nodig 

dan bij traditionele massieve meubel-

panelen als spaanplaat, mdf en multi-

plex. Het materiaal is niet meer nodig 

om een sterk meubelpaneel te maken. 

Hiermee wordt het gebruik van grond-

stoffen voorkomen, meer duurzaam en 

circulair als dat gaat het niet worden.

 

60% LAGERE CO2 FOOTPRINT 
De CO2 uitstoot bij de productie van 

#GREENGRIDZ is 60% lager dan bij 

massieve meubelpanelen. Door het 

lichte gewicht kan er ook 50% meer vol-

ume worden vervoerd t.o.v. traditionele 

massieve panelen. Hierdoor wordt er 

aanzienlijk minder brandstof verbruikt en 

CO2 uitgestoten. Het gewicht per m2 van 

een 38mm meubelpaneel bedraagt circa 

18 kilo van multiplex, 25 kilo van spaan-

plaat en 8 kilo van #GREENGRIDZ.

LICHTGEWICHT GRID IS SUPER 
STERK EN TREKT NIET KROM

Door het GRID systeem is het con-
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10 redenen waarom u kiest voor #GREENGRIDZ

bij onze klanten, zorgen voor werkgele-

genheid en behouden we vakmanschap 

en innovatie voor de Nederlandse maak-

industrie.

ONEINDIGE VARIETEIT AAN AF-
WERKINGEN
#GREENGRIDZ meubelconstructie pan-

elen worden geleverd in ruim 125 ver-

schillende afwerkingen. In alle mogelijke 

kleuren en houtdecors. De gezonde 

maatwerk meubelpanelen zijn volledig 

te personaliseren. Welke smaak u ook 

heeft, wij hebben het in huis. 

15 JAAR GARANTIE
Onder deze garantie vallen materiaal- en 

constructiegebreken in #GREENGRIDZ 

meubelconstructie panelen. 

lang mee, maar als ze weer terug gaan 

voor hergebruik, is het constructiepaneel 

ook een praktische logistieke drager voor 

de retourlogistiek naar de producent.  

HERBRUIKBAAR EN 100% 
CIRCULAIR  
De engineers en technici van #GREEN-

GRIDZ zijn continue bezig met innovatie 

op materiaal, bindtechniek en construc-

tie. Als een adapter kunnen innovatieve 

materialen geïntegreerd worden in het 

meubelconstructie paneel. Exclusieve 

toegang tot eigen herbruikbaar materiaal 

en baanbrekende innovaties uit de markt 

kunnen flexibel, eenvoudig en snel ge-

adapteerd worden. Natuurlijke cellulose 

vezels gewonnen uit afval reststromen 

staan aan de basis van alle ontwikke-

lingen. De cellulose grondstof verandert 

keer op keer in een ander circulair prod-

uct. Een bureaublad vormt de grondstof 

voor een keuken, vormt de grondstof 

voor een wand, vormt de grondstof voor 

een kast of opnieuw de grondstof voor 

een bureaublad. 

GEMAAKT IN HOLLAND
#GREENGRIDZ wordt gemaakt in Neder-

land. Hiermee produceren wij altijd dicht 
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Eigenschappen #GREENGRIDZ Multiplex Spaanplaat

Hittebestendigheid ++ ++ ++

Lichtgewicht +++ - -

Slagvastheid +++ ++ +

Krasvastheid ++ ++ ++

Recyclebaarheid +++ ++ ++

FSC + - -

Montage vriendelijk +++ ++ ++

Vochtbestendigheid +++ ++ -

#GREENGRIDZ in vergelijking
Sterker & lichter dan de rest

Door het GRID systeem is het con-

structiepaneel sterker en stijver dan 

welk massief paneel op dit moment 

verkrijgbaar in de markt. Het buigt niet 

door waardoor lange constructies voor 

meubel en bouw toepassingen eenvoud-

ig geconstrueerd kunnen worden. Daar-

naast is het paneel 100% vlak waardoor 

perfecte afwerking zonder oneffenheden 

zorgt voor een strakke uitstraling. 
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Inspiratie

#GREENGRIDZ modulaire 

#GREENGRIDZ akoestische baffels
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Inspiratie

#GREENGRIDZ modulaire kast

TRIBOO Circulaire, gezonde werkplek

Wandsysteem
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Standaard formaten panelen (mm)

Certificaten

Dikte (mm)

1220 x 2440 

1220 x 3050

20 / 28 / 38/ 50 / 60 / 80 / 100

Technisch productblad
Meubel constructiepanelen
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Technisch productblad
meubel constructiepanelen

Toleranties

Test Eigenschappen Eenheid

Dikte 19 28 38 50 60 80 100 mm

EN 32 3 Dichtheid 400 320 260 220 200 175 160 kg/m3

EN 319 Internal bonding 0.15 N/mm2

EN 310 Bending strength 11 10 10 7 7 5 5 N/mm2

EN 310 Modulus of elasticity 1100 1000 1000 900 900 700 700 N/mm2

EN 311 Surface tension 0.8 N/mm2

EN 322 Moisture >150 %

EN 382 Surface absorption 7+/-3 mm

ISO 3340 Silica contents  0.05 % weight

EN 120 Formaldehyde content Class E1  mg/100g

Test Eigenschappen Eenheid

EN 32 3 Dichtheid +/-0.5 kg/m3

EN 319 Internal bonding +/- 2 mm/m (max +/- 5 mm) N/mm2

EN 310 Bending strength +/-2 N/mm2

EN 310 Modulus of elasticity +/-1,5 N/mm2
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Standaard formaten bladen (mm)

Certificaten

Dikte (mm)

Rechthoekig (lxb): 600/1500-600/3000 

Rond (Ø):  800-2400

Ovaal (lxb):  1200/1400-2000/3600

22 / 28 / 38/ 50 / 60 / 80 / 100

Afwerkingen

HPL* 

Fenix ARPA*

Maatwerk**

*Kijk op de volgende pagina voor beschikbare kleuren
** Andere materialen/kleuren in overleg mogelijk

Randafwerkingen

Technisch productblad
bureaubladen / tafelbladen / maatwerk
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Decoren
Wij hebben meer dan 150 decoren beschikbaar op aanvraag. Hieronder ziet u de 
meest gevraagde kleuren van dit moment. Bij het maken van kleuren en afw-
erkingen helpen onze professionals bij het kiezen

STANDAARD DECOREN

TREND DECOREN

Faggio
Giapponese

Rovere
Asburgo
Naturale

Terasso

Canaletto

Marmer
Zwart

Rovere
Visone

Rovere
Fumo

Marmer
Wit

Bramble Noce
Carya
Light

Bianco Grigio
Perla

Beton

Verde 
Brac

Giallo  
Kashmir

Rosso  
Askaja

Azzura 
Naxos

Bianco 
Kos

Grigio 
Efeso

Grigio
Londra

Verde 
Comodore

Nero
Ingo

Rosso
Jaipur

Piombo
Doha
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TRIBOO
E info@triboo.eu
T  (+31) 085 025 0063

Circular Office Innovation Center
Nijverheidscentrum 2
2761 JP Zevenhuizen

www.triboo.nl/greengridz

Doe mee en verander de wereld met
gezonde en sterke circulaire meubelen 
met minder materiaal en Co2!

Stel uw vragen of geef uw bestelling door via 
onderstaande contactgegevens.
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