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Rijstvlies verkeersbord

Rijstvlies verkeersbord
Dit rijstvlies verkeerbord is gemaakt van 100% duurzame en circulaire materialen. 
Dat betekent dat het bord na gebruik volledig ingezet kan worden voor een nieuw 
verkeersbord. Het rijstvliesbord is vocht- en insectbestending en oogt bijna als 
natuurlijk hout. De verkeersborden kunnen in verschillende maten geproduceerd 
worden en naar wens (duurzaam) bestickerd worden. Het rijstvlies verkeersbord is 
het meest duurzame bord dat je tegenkomt op de Nederlandse wegen.

Het rijstvlies verkeersbord is gemaakt van 60% rijstvlies, 22% steenzout en 18% 
thermoplasten. Doordat het verkeersbord mede bestaat uit restmateriaal (rijstvlies), 
wordt landgebruik en ecologie niet extra belast. Ook de bestickering van het bord is 
duurzaam. De High Performance folie Oracal 551 bestaat voor vrijwel 100% uit 
PVC. Het recyclebedrijf die de PVC verzamelt heeft onder andere afnemers in India, 
die de restmaterialen van de bestickering verwerken in rubberlaarzen. Duurzaam 
materiaalgebruik dus, in elke zin van het woord. 

Materiaalgebruik
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Vocht-, insect- en ongediertebestendig

Lichtgewicht

Duurzame uitstraling

Rot, schimmelt of verkleurt niet

Oogt als hout, splintert niet

Lange levensduur & 100% recyclebaar

Onderhoudsarm

Te bewerken als hout

Voldoet volledig aan de meest recente Europese NEN normering

Kenmerken



Duurzamer dan het rijstvlies verkeersbord wordt het niet. Het verkeersbord bestaat 
grotendeels uit restmateriaal (rijstvlies), is 100% circulair en heeft een garantie van 
maar liefst 80 jaar. Daarnaast bestaat het verkeersbord uit natuurlijk steenzout en 
minerale olie. Grondstoffen uit Europa. De rijstvlies verkeersborden kunnen in elke 
maat geproduceerd worden, en zijn gecertificeerd en leverbaar voor het 
hoofdwegennet, provinciale wegen en wegen, straten en pleinen in gemeenten.

De meest duurzame keuze

Meer informatie over het rijstvlies verkeersbord?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van het rijstvlies verkeersbord.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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