
Inspiratie Bewustwording Beleving Doen

Rijstvlies plaatmateriaal en profielen
De gemiddelde rijstconsumptie ligt wereldwijd op 56 kilogram per persoon per jaar. 
Gemiddeld wordt in de wereld 450 miljoen ton rijst geproduceerd waarvan een 
relatief klein deel in Europa (Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en Griekenland). De 
verbouwde rijst wordt na de oogst verwerkt tot consumptierijst en voor de 
Europese markt vindt deze verwerking ook plaats in Europa. Bij deze verwerking 
komt restmateriaal vrij en juist dit materiaal vormt een zeer waardevol bestandsdeel 
voor een unieke plaatmaterialen en profielen. Naast restmateriaal van de 
rijstverwerking (30%) wordt materiaal geproduceerd uit calciet (20%), een 
secundaire reststroom uit drinkwaterbereiding en 40% gerecyclede PVC. Proces-
additieven zoals (organisch) kleurpigment en UV-beschermers zorgen voor een 
uniek breed toepasbaar bouwmateriaal. Het wordt op een milieuvriendelijke manier 
geproduceerd om hierbij een zo’n laag mogelijke CO2 voetafdruk achter te laten.

De inventieve materiaaleigenschappen en de hoge bestendigheid maken het zo 
breed toepasbaar als hout, terwijl het de duurzame voordelen biedt van kunststof. 
In het oppervlak is een subtiele houtnerfstructuur geschuurd zodat het materiaal 
een natuurlijke uitstraling krijgt. Het materiaal is door toepassing van 
thermoforming goed te vervormen, dit biedt de mogelijkheid mooie vloeiende 
ontwerpen te realiseren. Er is een twintigtal kleuren beschikbaar en iedere kleur 
blijft zo'n 6 jaar zonder kleurverschil zichtbaar. Een extra laklaag zorgt ervoor dat de 
kleur 10 jaar goed blijft, hier is garantie op. Deze laklaag is niet glimmend qua 
uitstraling, waardoor de natuurlijke uitstraling behouden wordt.

Natuurlijke uitstraling
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Doordat het plaatmateriaal en de profielen mede bestaan uit restmateriaal 
(rijstvlies) wordt landgebruik en ecologie niet extra belast. Met een garantie van 
maar liefst 80 jaar – certificaat beschikbaar – een zekerheid in projecten. De unieke 
mogelijkheid om het plaatmateriaal te printen maakt het mogelijk een 
architectonisch ontwerp of kunstuiting te realiseren in de openbare ruimte, ten 
behoeve van landschappelijke inpassing of gevels. Een speciaal aangebrachte UV-
bescherming biedt een aflopende garantie voor een periode van 15 jaar.

Unieke ontwerpmogelijkheden

Kenmerken

Meer informatie over rijstvlies plaatmateriaal en/of profielen?

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

duurzame voordelen van rijstvlies plaatmateriaal en profielen.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl

100% circulair

Vocht-, insect- en ongediertebesteding

Rot- schimmelt en verkleurt niet

Krasbestendig

Lange levensduur

Onderhoudsarm

Te bewerken als hout

Kan worden geprint met een biobased inkt en worden voorzien van UV-
bescherming

Na gebruik wordt het materiaal in een gesloten keten ingezameld en gerecycled tot 
nieuw (identiek) plaatmateriaal

Levenscyclusanalyse (LCA) met Milieu Kosten Indicator (MKI) beschikbaar

Een restmateriaal uit de voedselproductieketen inzetten voor het realiseren van 
objecten in de buitenruimte. Duurzamer kan het bijna niet worden. Het materiaal 
bestaat grotendeels uit restmateriaal en heeft een garantie van maar liefst 80 jaar. 
Aanvullend kan met een unieke fullcolour printtechnologie elke uiting en elk 
creatief en aansprekend ontwerp op het plaatmateriaal worden aangebracht. Van 
waardeloos naar waardevol krijgt zo nóg een extra dimensie.

Van waardeloos naar waardevol

https://www.deverschilmakerij.nl/
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