
Inspiratie Bewustwording Beleving Doen

Flespalen - 100% gerecycled aluminium
We zien flespalen overal om ons heen. Er zijn immers op elke weg en iedere 
straathoek wel verkeersborden te vinden. Hoe mooi zou het zijn als al deze flespalen 
ook nog eens milieuvriendelijk waren? De aluminium flespalen van de Verschilmakerij 
zijn gemaakt van 100% gerecycled aluminium, laten geen schadelijke stoffen achter 
in het milieu en hebben een langere levensduur. Een beter optie voor een duurzame 
toekomst dus. 

De flespalen zijn gemaakt van aluminium en zijn niet gevoelig voor corrosie. 
Hierdoor hebben de palen een langere levensduur dan reguliere flespalen. 
Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van lak, galvanisering of coating. Dit 
betekent dat er geen schadelijke stoffen achterblijven in het milieu. Zo dragen we 
nu alvast een steentje bij voor de wereld van morgen. 

Duurzaam en milieuvriendelijk

Flespalen - 100% gerecycled aluminium

Doordat de flespalen volledig van aluminium zijn, wegen ze een stuk minder dan 
reguliere flespalen. Hierdoor kunnen de palen gemakkelijker geproduceerd, 
vervoerd en geplaatst worden. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo 
zorgt de snellere plaatsing voor minder oponthoud in het verkeer en is het plaatsen 
een stuk minder arbeidsintensief.

Gemakkelijk te plaatsen



In combinatie met het rijstvlies-verkeersbord vormt de flespaal van 100% recycled 
aluminium een vooruitstrevende en duurzame totaaloplossing.

Kenmerken

Volledig gemaakt van gerecycled aluminium

Makkelijk te plaatsen door het lichte gewicht

Lange levensduur

Geproduceerd conform de geldende normen en richtlijnen

Bestand tegen corosie

Bijzonder lange levensduur

Milieuvriendelijk (laat geen schadelijke stoffen achter)

Circulair materiaal

Cradle to Cradle (C2C) Silver certificering

Meer informatie over de flespalen van 100% gerecycled aluminium?

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

duurzame voordelen van de flespalen.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl

Paasweg 17

De Verschilmakerij B.V.

4064 RN, Varik

Telefoon: 085-0204904

E-mail: info@deverschilmakerij.nl

www.deverschilmakerij.nl

Inspiratie Bewustwording Beleving Doen

http://www.deverschilmakerij.nl


De Verschilmakerij B.V.

Paasweg 17

4064 RN, Varik

Telefoon: 085-0204904

E-mail: info@deverschilmakerij.nl

www.deverschilmakerij.nl

http://www.deverschilmakerij.nl

