met gerecycled kunststof

Materiaal met een
verleden, heden
en toekomst
Gerecycled kunststof

15 Jaar
Garan�e

op gerecycled kunststof

Kinderspeeltoestellen met
gerecycled kunststof

met gerecycled kunststof

Overtuigende redenen
voor gerecycled plastic

Al meer dan 25 jaar staat het merk Westfalia Spielgeräte voor
innovatieve ideeën en verantwoord ondernemen. Duurzaamheid
is voor ons niet zomaar een woord, maar een stevig verankerd
onderdeel van onze bedrijfscultuur.
Het onderwerp duurzaamheid is slechts een van de vele goede
redenen waarom we in 2004 ons materiaalgebruik van hout naar
kunststof hebben overgeschakeld. Kunststoffen combineren zeer
voordelige eigenschappen als het om speeltoestellen gaat.
Ook al lijkt de gedachte van ecologisch kunststof nog onbekend
- dit materiaal is, mits correct gebruikt en gerecycled, een uiterst
duurzaam materiaal.
Met deze brochure willen wij u een overzicht geven van waarom wij
met kunststoffen werken en hoe wij deze verantwoord gebruiken.

Onze partner in Nederland:

Duurzaam & economisch
•
•
•
•
•
•

15 jaar garantie
Onderhoudsarm & weerbestendig
Minimaal risico op vandalisme
Kleurecht & UV-stabiel
Makkelijk te reinigen
Bestand tegen zeewater, zout, enz.

Voor de veiligheid van de kinderen
+31 (0)571 785009
info@hamerbuitenenspelen.nl

www.hamerbuitenenspelen.nl

•
•
•

Onbreekbaar
Scheurbestendig
Massief & stabiel

Beschermt mens en natuur
•
•
•
•

Geen impregnering of vernis
Geen risico voor de gezondheid
Voedsel veilig (volgens DIN EN 71-3)
Onschadelijk voor grond & water
(volgens DIN EN 71-3)

Behoud van hulpbronnen
•
•
•

Grondstof recyclingsbak
Ontlasting van de stortplaatsen
Weer recyclebaar
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Kunststof als waardevol materiaal

Waar komt ons kunststof vandaan?

Bij Westfalia zien we kunststof niet als afval, maar als waardevolle materialen.
Dit vindt door de circulaire economie een nieuw en zinvol hergebruik.

In de circulaire economie wordt onderscheid gemaakt tussen plastic afval dat wordt gewonnen bij particuliere
huishoudens en de industrie. Beide soorten afval worden gebruikt voor onze speeltoestellen.

Het principe is eenvoudig:
Bij de verwerking wordt het afval
voorgesorteerd, schoongemaakt en
vervolgens verwerkt tot hoogwaardige
korrels. Hieruit ontstaan de
systeemcomponenten voor onze
speeltoestellen. Het eindresultaat is
een duurzaam product met een
speelse factor: Kinderspeeltoestellen
met gerecycled kunststof.

Post‑Consumer-afval ontstaat bij eindgebruikers, d.w.z.
in het huishouden of op kantoren. Dit zijn voor een
groot deel verpakkingen die in Duitsland via de recycle
bak worden ingezameld. Door de mix van verschillende
soorten kunststof (PE/PP), vereist de verwerking een
schone en complexe sortering.

Grondstof
Recyclingbak

Reinigen,
smelten,
granuleren

met gerecycled kunststof

Post-Industrial-afval wordt verkregen in industriële
productie. Hier wordt het zogenaamde schroot
(PE) vanaf de start netjes gescheiden en kan direct
hergebruikt worden. De verwerking is daardoor veel
gemakkelijker en goedkoper dan bij post-consumer afval.

We zijn er bijzonder trots op dat we elk jaar ongeveer 1.000 ton post-consumer materiaal terugvoeren in de materiële kringloop.

Niet alleen goed
maar ook uitstekend

De speeltoestellen zijn na hun
levensduur 100% recyclebaar

Palissades &
profielen als basis
voor onze
speeltoestellen

Als enige fabrikant van
kinderspeeltoestellen hebben
we voor veel van onze
producten het milieulabel
“Blauer Engel” ontvangen.

Het goede voorbeeld geven
Ook bij Westfalia zijn er productieresten, bijvoorbeeld van onze CNC-freesmachines of de
houtbewerkingsinstallatie. De restanten worden in het verwerkingsproces op soort gesorteerd en via onze
partners teruggevoerd in de recyclingcyclus. Onze materialen hebben dus eigenlijk meerdere levens!

Elke ton gerecycled kunststof
bespaart het milieu 1,6 ton CO2 en
scheelt de natuur twee ton ruwe olie.
Bron Remondis

Onze materialen –
voor 100% recyclebaar

Post‑Consumer
100% gerecycled verpakkingsafval
uit de recyclebak
• Palissades en profielen als basis
voor onze speeltoestellen
•

Nieuw product
Drielaagse panelen met een
gekleurde toplaag van 2 mm
• UV-bestendig oppervlak
• Voor 100% recyclebaar
• Gebruik: Applicaties, daken,
borstweringen
•

Post‑Industrial
•
•
•
•
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Gerecycled plastic uit de industrie
Hoge mechanische sterkte
Geschikt voor dragende onderdelen
Gebruik: Vloerplaten, klimwanden,
glijbanen, waterspeelmogelijkheden

In de toekomst nog meer
recyclingmateriaal
Bij het ontwikkelen van producten letten we op een hoge speelwaarde en kleurrijk
design. Gerecycled kunststof kan alleen in gedempte kleuren worden geproduceerd. Onze
drielaagse panelen brengen kleur in het spel met hun toplaag van nieuw kunststof.
Om het aandeel nieuwe kunststof nog verder terug te dringen, hebben we samen met
onze partners een drielaags paneel ontwikkeld met een kern van gerecycled materiaal.
Een groot deel van ons panelenassortiment is al omgezet naar de recyclingkern. We zijn
trots en optimistisch: Vanaf 2021 bestaat alleen de gekleurde toplaag uit nieuw kunststof.

Opbouw van een
drielaags paneel
Toplaag 2 mm
Kern 15 mm
Toplaag 2 mm

Vanaf 2021

met gerecyclede kern!

Sterkte-eigenschappen
Onze palissades en profielen van gerecycled plastic zijn uiterst stabiel en veerkrachtig, maar
ook buigzaam en flexibel. Deze eigenschap wordt, net als bij de vliegtuigbouw, gebruikt
om spanningen op het materiaal te compenseren. Onze speeltoestellen kunnen daardoor
een voelbare beweegbaarheid vertonen. Dat betekent, dat ze tijdens het spelen zichtbaar
kunnen zwaaien of lichtjes kunnen buigen. Deze eigenschap maakt deel uit van onze unieke
speeltoestellen en is veiligheidstechnisch volledig onschadelijk.

Speeltoestellen met
de blauwe engel

Karakter voor echt
gerecycled plastic

De milieuvriendelijke
speeltoestellen met
gerecycled plastic zijn echt
uniek. En net zo uniek zijn de
speeltoestellen die met het
milieulabel “Blauer Engel”
gekenmerkt zijn. Welkom bij
Westfalia!

Als het om het recyclen van
materiaal uit de recyclebak gaat, zijn
kleur, kleurverschillen,
oppervlaktestructuur en zichtbare
materiaalinsluitsels karakteristieke
eigenschappen voor echt gerecycled
plastic.

Verouderingsgedrag
Kunststoffen verouderen veel langzamer dan de meeste andere materialen - dit is een
groot voordeel voor onze speeltoestellen. Omdat met name speelplaatsen continu worden
blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden, waardoor materialen verouderen:
Warmte en koude, vocht, UV-straling en mechanische belasting. Kunststoffen zijn zelfs
bestand tegen zeewater en zout. Onze kunststof elementen trotseren al deze uitdagingen hierop geven wij 15 jaar garantie.

Doorsnede
palissade

Microplastics
Materiaaltesten door testlaboratoria
Om de duurzaamheid van onze producten te
bewaken, hebben we apparaten gedemonteerd
die al vele jaren worden gebruikt en door
testlaboratoria op breukvastheid laten testen.
Hieruit blijkt, dat de speeltoestellen ook in een
periode van meer dan tien jaar niet op een
veiligheidsrelevante manier verouderen.

Luchtig en toch massief
Bij het fabricageproces ontstaan
kleine holle ruimtes in het massieve
materiaal. De zogenaamde blaasjes
zijn veiligheidstechnisch volkomen
onschadelijk.

Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de uitstoot van microplastics van onze speeltoestellen,
hebben we het Fraunhofer Instituut voor Milieu-, Veiligheids- en Energietechniek UMSICHT opdracht
gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van de mogelijke gevaren van
het vrijkomen van microplastics op speelplaatsen. Het Instituut komt tot de conclusie:
"Zelfs met een aanzienlijke toename van speelcombinaties gemaakt van plastic, is hun plastic uitstoot
geen significante bron [van microplastics].”
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Economisch verantwoord
Speeltoestellen van gerecycled kunststof overtuigen in het bijzonder economisch.
Ons gemeenschappelijk doel: De kosten zo laag mogelijk houden over de hele
levenscyclus. Onze materialen zijn duurzaam en onderhoudsarm. In vergelijking
met speeltoestellen van bijvoorbeeld hout bespaart u aanzienlijk op onderhoud
en reparatie.

Ook enthousiast over
gerecycled plastic?
Ook u kunt vertrouwen op milieuvriendelijke concepten en
duurzaam materiaalgebruik - we horen graag van u!

+31 (0)571 785009

„In tijden van krappe financiële middelen en
personeelstekort is de selectie van duurzame
speeltoestellen belangrijker dan ooit. De
toestellen van Westfalia bieden een goede
prijs-prestatieverhouding met een laag
onderhoudsinspanning en een lange houdbaarheid.
Andreas Braeger | Hansestadt Lübeck

www.hamerbuitenenspelen.nl
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