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Straatmeubilair van huishoudelijk kunststof

Straatmeubilair – gered uit 
huishoudelijk kunststofafval
De Verschilmakerij werkt voor het opnieuw inzetten van huishoudelijk 
kunststofafval samen met Save Plastics. Zo creëren we samen met opdrachtgevers 
een leefbare wereld, waar we gebruiken wat we al hebben, minder importeren en 
minder exporteren, en waar we lokale oplossingen zoeken voor lokale vraagstukken. 
Wij zien geen plasticafval, maar een waardevolle grondstof. Een grondstof die wij 
gebruiken voor het maken van duurzame producten voor de buitenruimte.

In Nederland alleen gooien we 1,3 miljard 
kilo huishoudelijk plastic afval weg. Ieder 
jaar weer. Een groot deel daarvan gaat 
regelrecht de natuur in en wordt plasticsoep. 
En 60% van het ingezamelde huishoudelijk 
afval wordt nog steeds verbrand. Dat is niet 
alleen vervuilend, maar vooral ook zonde! 
Daarom wordt ieder stukje plastic opnieuw 
gebruikt in de producten van Save Plastics. 
Zo maken wij de wereld van plastic circulair: 
geen afval maar producten. En na het einde 
van de levensduur recyclen wij het weer en 
smelten het om tot een nieuw product.

Wij houden van de natuur

371 mln. kg onbekend (22,5%)

990 mln. kg verbrand (60%)

41 mln. kg belandt in de natuur (2,5%)

248 mln. kg hergebruikt (15%)



De producten van Save Plastics zijn ook duurzaam in tijd. Omdat het kunststof 
materiaal niet rot, versplintert en geen onderhoud nodig heeft, hebben de 
producten een onderhoudsvrije levensduur tot wel 40 jaar. Door de innovatieve 
productiemethode is het materiaal veilig toe te passen en daarmee ook geen 
belasting op de omgeving. 

De Verschilmakerij levert producten voor de buitenruimte en wij willen bijdragen 
aan de leefbaarheid. Met producten van Save Plastics kunnen we de open ruimte 
inrichten met bijvoorbeeld banken, picknicktafels en lichtmasten, en leveren we 
wegverhardingsmaterialen. Onze partner Save Plastics maakt wat een 
opdrachtgever wil, want zolang er nog zoveel plastic is, hebben we een ideale 
grondstof. Het is onverwoestbaar, rot en splintert niet, kan tegen water en is uv-
bestendig. Met uitgebreide kennis en technologie, worden alle soorten oude 
kunststof in nieuwe producten verwerkt.

Duurzaamheid

De producten van Save Plastics

Check Hoogwaardige afwerking

Check Geproduceerd uit huishoudelijk kunststof

Check Bestand tegen alle weersinvloeden

Check Bijdrage aan minder verbranding van plastic afval

Check Lange levensduur en onderhoudsvrij

Check Circulair materiaal

Check Milieuvriendelijk (laat geen schadelijke stoffen achter)

Check Alle MKI-scores en LCA rapporten van deze producten zijn terug te vinden op 
de website van Save Plastics: www.saveplastics.nl/milieu-impact

Kenmerken van de producten

Meer informatie over het straatmeubilair van Save Plastics?

Wij vertellen je graag meer over de productie, het gebruik en de duurzame 

voordelen van gerecycled kunststof voor jouw buitenruimtetoepassing.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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