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CIRCULAIR  
EN DUURZAAM  
AFBOUWEN

VOLG ONS OP:



Pionieren in de circulaire afbouw

Circulair bouwen is een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de 

komende jaren en ligt in het verlengde van de circulaire economie. 

Bij een circulaire economie draait het uiteindelijk om een slimmer 

en duurzamer gebruik van bestaande grondstoffen en producten, 

waardoor deze oneindig kunnen worden hergebruikt. Vandaar ook de 

term circulair: het is letterlijk een gesloten kringloop. Een prachtige 

maar ook zeer noodzakelijke gedachte. We kunnen de aarde immers 

niet uitputten en raken er steeds meer van doordrongen dat grond-

stoffen een keer opraken.

VOLG ONS OP:

Bij Obimex zien we in dat de oude industriële benadering van 

productie echt niet meer kan. Hiermee maken we de aarde kapot. 

Daarom is het tijd voor verandering. De producten van nu zijn de 

grondstoffen voor later. We hebben nog niet overal een antwoord 

op, maar we moeten zo spoedig mogelijk een circulaire bouwkolom 

ontwikkelen. Met minder verspilling, slimmer gebruik van grond-

stoffen en uiteindelijk een betere toekomst voor onze kinderen. Helpt 

u ons daarbij?

WAT IS CIRCULAIR 
BOUWEN?

DE CIRCULAIRE AFBOUW 
MISSIE VAN OBIMEX

PIONIEREN IN DE
CIRCULAIRE  
AFBOUW

DOEL 9  
Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable industrialization 
and foster innovation.

DOEL 11 
Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable.

DOEL 12 
Ensure sustainable consumption and 
production patterns.

Wij conformeren ons aan de SDG goals van de 
United Nations en focussen ons op drie belangrijke 
pijlers. Meer informatie? sdgs.un.org/goals
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Pionieren in de circulaire afbouw VOLG ONS OP:

bestaande keten

nieuwe keten

Re-design

Re-use & hergebruik

Recycle

Repareren

  Obimex probeert de bestaande industriële productie-methodes door samenwerkingen met opdrachtgevers, leveranciers, slopers, aannemers en 
afbouwers aan te passen naar een duurzame en circulaire bouwkolom. Hiervoor hanteren we vier verschillende mogelijkheden, onze eigen 4 R's: 
Repair, Refurbisch, Redesign en Recycle. 

INNOVEREN  
DOOR  
TE DOEN

In de afbouwsector staat circulariteit nog in de 
kinderschoenen. Circulariteit is daarnaast een 
containerbegrip.

Circulair is voor ons producten en materialen niet meer weggooien 
en deze als grondstof, onderdeel of nieuw product een tweede leven 
te geven. In 2050 moet de Nederlandse economie en dus ook de 
afbouw volledig circulair zijn.

Obimex kwalificeert zijn productassortiment op basis van vier criteria. Aan de hand 
hiervan kennen we in samenspraak met onze partners een aantal sterren toe aan 
het afbouwproduct. Hoe beter het product presteert en aan deze vier criteria voldoet, 
hoe meer sterren we toekennen aan dit product. Simpel: Geen sterren is dus geen 
circulair product, maar drie sterren een volledig toepasbaar circulair product zonder 
klimaatimpact.

De vier criteria waarop we dit kwalificeren zijn als volgt:

ONZE VRAAGSTUKKEN:

PRESTATIES  
EN GARANTIES

NIEUWE KETENS  
ONTWIKKELEN

Nieuwe circulaire toepassingen moeten wij tegen de 
meetlat en regelgeving leggen, hoe geven wij gelijkwaar-
dige of betere eigenschappen dan nieuw? Welk materiaal 
paspoort en garanties geven wij af?

Circulaire producten maken vraagt om nieuwe keten 
samenwerkingen. Slopers worden nieuwe materialen 
leveranciers naast de bestaande partners. Hoe zorgen wij 
voor een win-win?

DE ECHTE PRIJS  
VAN EEN PRODUCT

SCHADEVRIJ EN  
EFFICIËNT DEMONTEREN

Prijs van nieuwe producten zijn goedkoper dan de prijs 
van circulaire producten. Maar wat als je dit afzet tegen de 
impact op het milieu en beperkte economische levensduur?

Prijs van nieuwe producten zijn goedkoper dan prijs van 
circulaire producten. Maar wat als je dit afzet met impact 
op het milieu en beperkte economische levensduur?

HOE  
CIRCULAIR  
IS EEN  
PRODUCT?

*  We doen ons best om per product zo nauwkeurig mogelijk onze footprint uit te rekenen.  
Bekijk de exacte data per product of neem contact met ons op als je ergens over twijfelt.

 Mate van CO2 uitstoot besparing vs. een nieuw product

  Mate circulariteit in het product  
(Volledig hergebruik van bestaande materialen of d.m.v. nieuwe toevoegingen)

   Kwalitatieve prestatie producteigenschappen vs. een nieuw product  
zoals akoestische eigenschappen en brandgedrag 

 Mate van hergebruik-mogelijkheden aan het einde productlevensduur

Onze ambities voor de korte termijn:

  In 2021 en 2022 alle grondstofstromen uit sloop en 
renovatieprojecten om te zetten in waarde en hergebruik.

  Daarnaast met partners volwaardige circulaire plafond 
oplossingen in 2021 en 2022 ontwikkelen en vermarkten.

  Obiwand systeemwand in 2021 her-ontwikkelen en aanbieden 
als circulair product op lange termijn.
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Pionieren in de circulaire afbouw VOLG ONS OP:

Deze ambities zijn mooi op papier. Wij maken ze 
graag werkelijkheid door praktisch te doen, te ont-
dekken en te pionieren. Nieuwe samenwerkingen en 
ketens opzetten door pilotprojecten. 

Circulair ondernemen betekent voor ons een regisseursrol 
nemen in het voor- en natraject van renovatie en nieuw-
bouwprojecten. In elke stap van een project samen stappen 
vooruit denken om de waarde van materialen en producten te 
verlengen.

 Open samenwerken met alle partijen in de keten
  Actief kennis delen en open & transparant opstellen
  Continu experimenteren, niet alles wordt een succes
  We nemen risico en gaan experimenteren en zijn realistisch: 

niet alles gaat slagen

Om circulaire afbouw een succes te 
maken is samenwerken en anders 
denken de sleutel voor succes. Nieuwe 
gesloten productketens ontwikkelen 
waardoor nieuwe grondstoffen steeds 
minder nodig zijn. Slopers worden 
materiaal- en grondstoffenleveranciers 
voor ons en producenten.

Om dat te organiseren moeten we 
elkaar beter begrijpen. Van opdrachtge-
ver en architecten tot bouw en afbouw. 
Beter in kaart brengen waar materialen 
blijven en vooruit denken wanneer ze 
weer vrijkomen. Kortom. hoe brengen 
we vraag aanbod van de circulaire 
afbouw bij elkaar.

We hebben ons eigen circu-
laire lab opgezet. Je vindt 
er alle afbouwproducten die 
wij een tweede leven willen 
geven of al hebben gegeven. 
Heb jij gebruikt of nieuw 
materiaal en wil je samen 
circulaire toepassingsmoge-
lijkheden ontdekken?

Wij nodigen graag alle partijen uit 
de keten uit om mee te denken: 
Van opdrachtgever, architect, fabri-
kant tot en met sloper en afbou-
wer. Samen de circulaire afbouw 
ontdekken, creëren en op de kaart 
zetten!

DE CIRCULAIRE  
WERKPLAATS

CIRCULAIR
ONDERNEMEN IS
EXPERIMENTEREN
EN DOEN.

DIT KUNNEN WE NIET ALLEEN.
DOE JE MEE?

T 0546 455 513    CIRCULAIREAFBOUW.NL
MAIKEL ESHUIS 
Adviseur Duurzaam en Circulair Afbouwen
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Re-Use Plafondvlies

Het Re-Use plafondvlies is een verstevigd wit akoestisch 
plafondvlies die gebruikt kan worden om een bestaand plafond 
te vernieuwen. zonder de bestaande plafondpanelen weg te 
gooien. Het plafondvlies leg je simpel en snel rechtstreeks 
onder de bestaande plafondtegels. Door de toepassing van het 
Re-Use plafondvlies bespaar je afval, kosten en CO2 zonder 
afbreuk te doen aan akoestische eigenschappen en brandge-
drag van je bestaande plafond. 

Nog geen plafond in het pand aanwezig? Geen probleem! 
Obimex biedt je namelijk een breed scala aan reeds geoogste 
plafondpanelen uit gesloopte panden van onze partners. Je 
kunt 100% circulaire panelen kiezen met verschillende diktes 
en diverse akoestische waardes. Obimex levert je dan een 
geoogst plafondpaneel met fris plafondvlies. 

Een plafondpaneel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Helaas wordt deze na die 15 jaar gesloopt, weggegooid en 
verbrand. Een goed voorbeeld van hoe het niet zou moeten! Obimex heeft de ambitie om dit om te zetten in 
waarde en hergebruik. Hiervoor hebben we het Re-Use plafondvlies geintroduceerd.

Plafondpaneel met Re-Use plafondvlies

VOLG ONS OP:

RE-USE 
PLAFONDVLIES
VAN OBIMEX

VOORDELEN

Lichtgewicht
Makkelijk mee te nemen en te verwerken.

Minder afval
De oude tegels blijven liggen, waardoor je wel tot  
300 kg afval bespaart bij 100 m2 plafond.

Superieur uiterlijk
Bereik de looks van een nieuw wit en helder plafond, voor 
slechts een fractie van de kosten.

Geen puin en stof

Akoestiek blijft behouden
Geen verlies van akoestische eigenschappen van het originele  
paneel.

Draagt niet bij aan brand
Geen verandering qua brandgedrag van het orginele paneel.

Geregistreerd op de RVO Milieulijst 2022
Het Re-Use Plafondvlies komt hiermee in aanmerking voor o.a. 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (VAMIL).

GEBRUIK

Te gebruiken bij systeemplafond (alleen geschikt  
voor inleg plafondtegels)

 Nieuwe plaat
Met Re-Use vlies

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
van het Re-Use plafondvlies 
van Obimex.

  Kilo CO2 
0,485 kg CO2 per m2

  Besparing CO2 
ca. 135 kg CO2 per 100 m2 

plafondpanelen

  2 Sterren 
Hergebruik van 
bestaande materialen 
en goede tweede stap 
na hergebruik. Directe 
besparing op afval en 
nieuwe productie.* Berekening op basis van gemiddelde 

besparing op activiteiten als productie, 
transport, recycling of afdoening van 
een gebruikte plafondplaat t.o.v. een 
nieuwe plafondplaat

  Besparing in context 
135 kg CO2 staat gelijk aan 1619 minuten douchen.
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Refurbished Plafondpaneel

Plafondpanelen die qua technische eigenschappen nog uitste-
kend presteren, maar esthetisch moeten worden vernieuwd. 
Door deze oude panelen prefab te voorzien van ons Re-Use 
plafondvlies hebben wij een circulair refurbished plafondpaneel 
die uitstekend weer terug te brengen is in een nieuw gebouw.

Oude plafondpanelen verwerken tot nieuwe 
plafondpanelen met oog voor milieu en mens. Bij 
Obimex maken wij van gebruikte plafondpanelen 
een nieuw refurbished plafondpaneel. Samen 
met onze partners oogsten wij namelijk oude 
zachtmineraal plafondpanelen uit bestaande 
gebouwen. 

VOLG ONS OP:

REFURBISHED 
PLAFONDPANELEN
VAN OBIMEX

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
van Refurbished plafondpane-
len van Obimex.

  Kilo CO2 
-

  Besparing CO2 
-

  2 Sterren 
Hergebruik van 
bestaande materialen 
en goede tweede stap 
na hergebruik. Directe 
besparing op afval en 
nieuwe productie.* Berekening op basis van gemiddelde 

besparing op activiteiten als productie, 
transport, recycling of afdoening van 
een gebruikte plafondplaat t.o.v. een 
nieuwe plafondplaat

HOW IT WORKS? 
Na het oogsten van de plafondpanelen keuren wij de plafond-
panelen op kwaliteit. Panelen moeten natuurlijk van goede 
kwaliteit zijn en technisch niet afwijken. Na deze selectie 
verpakken wij de panelen in biobase en eco-vriendelijke dozen 
om ze te transporteren naar onze werkplaats. In onze werk-
plaats voorzien wij de plafondpanelen van ecologische lijm en 
verlijmen hiermee het bestaande Re-use plafondpaneel  op 
de bestaande geoogste plafondpaneel. Na het droogproces 
verpakken wij de panelen weer in de bestaande biobase dozen 
en slaan ze op in onze voorraad. Het resultaat: Een Refurbis-
hed plafondpaneel die als nieuw oogt en zo weer toe te passen 
is in een nieuw bouwproject. 

"Een refurbished 
plafondpaneel die als 

nieuw oogt, maar in de 
basis volledig circulair 
is! Geschikt voor elk 

project."

FINALIST
CIRCULAIRE

INNOVATIEPRIJS
2022
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INSERT  
REFURBISHED 
PLAFONDPLATEN

Insert refurbished plafondpanelen

Er zijn veel materialen waarvan de circulaire waarde nog 
onduidelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor plafondplaten. 
Als gebouwen worden gerenoveerd of gesloopt, komen deze 
platen in grote hoeveelheden vrij. In nieuwbouw van scholen, 
kantoren en winkelpanden worden jaarlijks vele honderd-
duizenden vierkante meters plafondplaten geplaatst. De 
gemiddelde plafondplaat wordt na ongeveer 15 jaar alweer 
vervangen en als bouwafval afgevoerd. Bij Obimex en Insert 
vinden we dat dit anders kan. We moeten gebruikte plafond-
platen niet afschrijven maar ze een tweede leven geven door 

ze te refurbishen. Dit hele proces wordt door Insert zo duur-
zaam mogelijk uitgevoerd. Samen met een sociaal werkbedrijf 
worden de platen bewerkt met een minerale verf met een 
bijna CO2-neutrale footprint. De plafondplaten zijn in diverse 
kleuren verkrijgbaar en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van duurzaam biobased verpakkingsmateriaal. 
Door te kiezen voor refurbished plafondplaten kunnen wij met 
z'n allen miljoenen kilo's CO2-uitstoot voorkomen. Bovendien 
verminderen we hiermee de uitputting van onze primaire 
grondstoffen.

Door ons consumptiegedrag verandert onze wereld ingrijpend. Om samen duurzamer met grondstoffen en 
materialen om te gaan, moeten we anders gaan denken en, vooral, anders gaan doen. Stichting Insert heeft 
als doel te ondersteunen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw-, groen- en 
civiele sector.

   Het materiaal wordt geoogst volgens 
de Insert oogstmethodiek met strenge 
kwaliteitsselectie.

   Voor de bewerking van de platen wordt de 
duurzame, minerale verf van Ekotex gebruikt. 

   Werknemers met een afstand tot  
de arbeidsmarkt voeren de bewerking uit.

   De circulaire plafondplaten worden in  
een biobased verpakking aangeboden  
aan de markt.

DE VOORDELEN

VOLG ONS OP:

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
van de Insert Refurbished 
plafondplaten.

* Berekening op basis van gemiddelde 
besparing op activiteiten als productie, 
transport, recycling of afdoening van 
een gebruikte plafondplaat t.o.v. een 
nieuwe plafondplaat

  Kilo CO2 
1,641 kg CO2 per 1m2

  Besparing CO2 
164.1 kg CO2 per 100 m2 
plafondpanelen

  2 Sterren 
Hergebruik van 
bestaande materialen 
en goede tweede stap 
na hergebruik. Directe 
besparing op afval en 
nieuwe productie.

  Besparing in context 
164,1 kg CO2 staat gelijk aan 739 km autorijden.

"Insert wint plafondplaten  
uit sloopprojecten en maakt ze  
met een beperkte bewerking 

geschikt om met behoud van de 
producteigenschappen  
opnieuw toe te passen."
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OBIWAND  
CIRCULAIRE
SYSTEEMWANDEN

Obiwand Circulaire systeemwanden

OBI 100 EN 300 SYSTEEMWANDEN
De Obiwand 100 en 300 zijn 100 mm dikke systeemwanden 
die bestaan uit producten die volledig opnieuw kunnen worden 
gebruikt. De wanden worden opgebouwd met aluminium 
profielen en voorzien van gips of glaskozijnen. Ze zijn compleet 
te demonteren om ergens anders te worden hergebruikt. 
Dankzij de opbouw met ons H-profiel is het materiaalverlies 
minimaal. 

OBI 600 VOLGLASWANDEN
De Obi 600 volglaswand bestaat volledig uit aluminium en 
glas. Als je als opdrachtgever werkt met vaste maten als 
2600, 2800 of 3000 mm, zijn deze wanden na gebruik 
compleet te demonteren, zodat ze op een andere plek kunnen 
worden hergebruikt. 

   Snelle montage en schoon bouwen.

   Systeemwanden zijn makkelijk te monteren én 
te demonteren voor hergebruik.

   30% recyclebaar en 70% circulair = 100 % 
hergebruik.

   Combinatie van vaste hoogtes en 
standaardmaten maakt hergebruik eenvoudig 
(2600 mm - 2800 mm - 3000 mm).

CIRCULAIR

   Samenwerking om logistieke bewegingen te 
optimaliseren, zodat er zo min mogelijk impact is 
op het milieu.

   Producten uit projecten halen en terugbrengen 
in de productie, zodat er geen nieuwe 
grondstoffen nodig zijn.

   Voorkeur voor leveranciers met aandacht voor 
milieu, recycleprogramma’s en duurzame 
productie.

DUURZAAM

*  Na demontage met circulaire gedacht krijgt u een gedeelte van het 
geinvesteerde bedrag teruggestort op uw rekening. Hiervoor gelden 
specifieke voorwaarden. Deze kunt u opvragen bij onze verkoopafdeling.  

FISCAAL

VOLG ONS OP:

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
van de Obiwand Systeemwand 
van Obimex.

  Kilo CO2 
0,5 tot 1 kg Co 2 bij 1 kg  
Alu (premium circulair) 
2,366 kg CO2 per 1me  
oppervlak (a-paneel) 
41,59 kg CO2 per m2 (55.2 glas)

  Besparing CO2 
Afhankelijk van de gekozen 
wandsystemen. 

  3 Sterren 
Hergebruik van 
bestaande materialen 
en goede tweede stap 
na hergebruik. Directe 
besparing op afval en 
nieuwe productie.

  Besparing in context 
N.t.b.

BUYBACKGARANTIEBij demontage nemen  wij de systeemwand terug! *

   De Obiwand systeemwand staat geregistreerd 
op de RVO Milieulijst 2022 en komt hiermee in 
aanmerking voor o.a. Milieu-investeringsaftrek 
(MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (VAMIL).

   De MIA geeft een belastingvoordeel die in 
mindering kan worden gebracht op de fiscale 
winst.

   Met de VAMIL kun je een investering tot 75 
procent afschrijven in het jaar waarin dat 
boekhoudkundig het beste uitkomt.

   Gemiddeld 10% investeringsvoordeel.
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Unilin Innovatieve verstevigingspanelen voor wanden VOLG ONS OP:

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
over Unilin innovatieve verste-
vigingspanelen voor wanden.

  Kilo CO2 
Qualirack TG en Sanipan 157: 47 CO2 per 1m3 
Qualirack TG: 179,24 CO2 per 1m3

  1 Ster 
Hergebruik van bestaande materialen en goede 
tweede stap na hergebruik. Directe besparing op 
afval en nieuwe productie.

UNILIN  
INNOVATIEVE VERSTEVIGINGS-
PANELEN VOOR WANDEN

PRECONSUMERHOUT
Unilin afwerkingspanelen in MDF worden geproduceerd 
met 100% preconsumer-hout. Dit is hout en houtafval 
dat nog geen productleven heeft gehad. Het ontstaat als 
bijproduct van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer, 
wegbermonderhoud, houtzagerijen en de houtverwer-
kende industrie. Dit hout zou in principe verloren gaan. 

POSTCONSUMERHOUT
Voor de productie van de bouwplaten met spaanders 
gebruikt Unilin meer dan 90% postconsumerhout. Dit hout 
heeft al een productleven gehad. Het kan afkomstig zijn 
uit de bouw- en sloopsector, maar ook van bedrijven of 
huishoudens. De overige 10% bestaat uit preconsumer-
hout.

GROENE ENERGIE
Houtstof die vrijkomt tijdens de productie wordt gebruikt 
als hernieuwbare brandstof voor de drogers. Daarnaast 
beschikt Unilin over twee energiecentrales om het niet-
recupereerbaar hout om te zetten in groene warmte en 
elektriciteit.

...Unilin bouwplaten gemaakt worden 
uit 100% herwonnen hout?

WIST JE DAT...

Sanipan is een voorgeboorde verste-
vigingsplaat, geschikt als achterwand 
voor hangtoiletten in droge afbouw. 
Dankzij de voorgeboorde openingen is 
Sanipan snel te installeren en eenvou-
dig af te werken.

SANIPAN

  Betegelbaar oppervlak

 Voorgeboord voor hangtoiletten

 Eenvoudige en snelle installatie

 Lokale versteviging

 Fijn geschuurd oppervlak

 Vochtige omgeving, serviceklasse 2

Voorgegroefde verstevigingsstrookjes, 
verzaagd in klein handelbaar formaat, 
verzekeren een snel en eenvoudig 
te installeren lokale versteviging van 
voorzet- en scheidings wanden.

QUALIRACK SOLIDFIX

 Voorgegroefd en verzaagd

 Egaal oppervlak zonder splinters

 Uniforme plaatkwaliteit

 Hoge draagkracht

 Eenvoudige en snelle installatie

 Schroefvast

 Droge omgeving, serviceklasse 1

Verstevig wanden in droge afbouw 
sneller, stootvaster en werk zonder 
splinters. De Qualirack TG verste-
vigingspanelen verhogen de wand-
stabiliteit, de draagcapaciteit en het 
akoestisch comfort van voorzet- en 
scheidingswanden.

QUALIRACK TG

 Robuust en stootvast

 Schroefvast

 Egaal oppervlak zonder splinters

 Uniforme oppervlaktekwaliteit

 Verhoogde luchtdichtheid

 Tand & groef 4 zijden

 Droge omgeving, serviceklasse 1
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OBIMEX  
RECYCLE  
SERVICE

Obimex recycle service

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
over Obimex recycle service.

  2 Sterren 
Hergebruik van bestaande materialen en goede tweede 
stap na hergebruik. Directe besparing op afval en 
nieuwe productie.

  Doel 
Afval reduceren op de bouwplaats en terugbrengen in  
de recyclemarkt tot nieuwe grondstoffen. 

De producten van nu zijn de grondstoffen van later.
Onder dit motto wil Obimex ervoor zorgen dat restafval dat 
ontstaat bij het verwerken van onze producten zorgvuldig 
wordt verwerkt en zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Met 
behulp van onze containers en bigbags kunt u het restafval 
eenvoudig scheiden. Wij zorgen ervoor dat het opgehaald en 
zorgvuldig verwerkt wordt. Zo heeft u er geen  
omkijken meer naar.

MEER INFORMATIE?
Vraag de brochure aan of download hem op www.obimex.nl

In samenwerking met:

SPECIAAL  
voor klanten  
van Obimex

DE VOORWAARDEN

De Obimex Recycle Service is een dienst voor klanten van 
Obimex. Wij zamelen uitsluitend restafval van door Obimex 
geleverde materialen in. Afvalstromen als chemisch afval, 
asbest, autobanden, etc dienen op een andere wijze afgevoerd 
te worden. Wanneer afwijkend materiaal aangetroffen wordt, 
of de wijze van sortering incorrect is, wordt de verwerking 
hiervan apart aan u doorberekend. Heeft u meer vragen over 
wat mogelijk is? Neem gerust even contact op.

Wij zorgen voor het 
brengen en afhalen van 
de materialen.

3

Uitsluitend voor klanten 
van Obimex

4

Vraag de Obimex Recycle 
Service aan.

Ontvang Big Bag’s en/
of containers passend 
bij uw wens.

1

2

BIG BAG'S EN CONTAINERS HOE WERKT HET?
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Mix container



Rockcycle recyclingservice steenwolresten VOLG ONS OP:

Wat betekent circulair afbou-
wen? En hoe duurzaam zijn 
de verschillende producten? 
Hieronder staat een overzicht 
over alles wat je moet weten 
van Rockcycle recyclingservice 
van Obimex.

  Kilo CO2 
2,384 kg CO2 per 1m2

  Besparing CO2 
0,279 kg CO2 per 1m2

  1 Ster 
Hergebruik van 
bestaande materialen 
en goede tweede stap 
na hergebruik. Directe 
besparing op afval en 
nieuwe productie.

  Besparing in context 
Bij 500 m2 bespaar je 139,5 kg CO2. Dit staat gelijk aan 
9.904 km reizen per trein.

ROCKCYCLE  
RECYCLINGSERVICE 
STEENWOLRESTEN

PRODUCTONTWIKKELING  
CIRCULAIR & DUURZAAM

ROCKWOOL® heeft in samenwerking met Renewi de 
recyclingservice Rockcycle ontwikkeld. Met behulp 
van containers kunt u steenwolresten eenvoudig 
inzamelen en scheiden van het overige bouwafval. 
Renewi haalt deze vervolgens voor u op. U heeft er 
dus geen omkijken meer naar; dat scheelt tijd en 
handlingkosten. 

De containers worden afgeleverd bij de recyclingfabriek van 
ROCKWOOL in Roermond (NL), die al sinds 1992 bestaat. 
Hier worden de steenwolresten tot briketten geperst om 
vervolgens te worden hergebruikt als secundaire grondstof 
voor nieuwe hoogwaardige producten van steenwol. Deze 
nieuwe producten bestaan voor tot wel 50% uit gerecyclede 
materialen. 

Obimex pioniert in de bouw! Door middel van  
onderzoek, ketensamenwerking en persoonlijke 
gesprekken proberen we de komende tijd steeds 
meer circulaire producten aan ons assortiment toe 
te voegen. Waarbij uiterlijk, gebruiksgemak en toe-
pasbaarheid zeker niet uit het oog wordt verloren. 
Bijvoorbeeld onze nieuwe houten panelen.  

We onderzoeken continu waar in de bouw behoefte aan 
is qua product en dit te combineren met grondstoffen uit 
sloop. Zo werken we nauw samen met sloopbedrijven om  te 
achterhalen welke grondstoffen er vrijkomen uit specifieke 
gebouwen en wat wij hiervan kunnen maken. Een goed 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van onze houten plafond-
panelen die we vanaf 2022 willen gaan lanceren. 

HOE WERKT HET?

  Wij plaatsen een 40 m3 container voor ca. 2.000 m2 

plafondpanelen van 20 mm dik.

  De prijs is inclusief transport, plaatsen, twee weken huur, 

afvoer of wisseling.

  De producten worden gerecycled in de fabriek van 

Rockwool (Roermond NL).

  Deze service betreft Rockwool/Rockfon-materiaal  

(algemeen bouw en platdakisolatie; geen Rockpanel of 

technische isolatie). 

KOSTEN

Inzamelunit Kosten per unit

40 m³ container 550,-
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Projecten VOLG ONS OP:

COLPRO  
ALMELO

ZANDKASTEEL  
AMSTERDAM Circulaire systeemplafonds met Re-Use plafondvlies.

  Obi 600 glaswanden die in de toekomst volledig te 
demonteren en her te gebruiken is op nieuwe locatie. 

 Afvoeren van steenwolresten op bouwplaats t.b.v. recycling. 

  Oogsten van bestaande plafondpanelen.

 Terugsnijden naar nieuwe afmetingen.

 Opslaan in mileuvriendelijke verpakking. 

 In 2022 opnieuw te plaatsen als circulair plafondpanelen

 In samenwerking met Insert

Producent van wand, dak en gevelbeplating. Vanuit 
eigen wens en visie een nieuwbouwpand van zoveel 
mogelijk circulaire producten. 

Renovatieproject van de gemeente Amsterdam.  
Het omturnen van oud bedrijfsgebouw naar een  
internationale school.
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Als moderne groothandel in afbouwproducten 
en -materialen voelen we bij Obimex een dui-
delijke verantwoordelijkheid voor de wereld 
waarin we actief zijn. Dat vertaalt zich in zorg 
en aandacht voor de mensen die voor en met 
Obimex werken. Hun veiligheid, gezondheid 
en welbevinden staan voor ons altijd op de 
eerste plaats.

DUURZAAMHEID
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
eveneens terug te zien in uitgesproken beleid en 
maatregelen met betrekking tot duurzaamheid. Zo 
voldoen onze vrachtwagens aan de nieuwste eisen 
voor milieuzones en zorgen we ervoor dat er zoveel 
mogelijk ‘vol’ wordt gereden. Daarnaast gebruiken we 
waar mogelijk elektrische auto’s en wekken we onze 
eigen stroom op met maar liefst 546 zonnepanelen op 
het dak van ons pand. Deze eigen stroom gebruiken 
we onder meer voor het aandrijven van een duurzame 
warmtepomp, die ons bedrijf voorziet van een aange-
naam binnenklimaat.

OOG VOOR  
DE WERELD

WE WEKKEN ONZE 
EIGEN STROOM 
OP MET MAAR 

LIEFST 546 
ZONNEPANELEN  
OP HET DAK VAN  

ONS PAND.

Ook als het gaat om thema’s als afvalbeleid en 
materialenkeuze maken wij bewuste keuzes die zijn 
gericht op duurzaamheid. Zo scheiden we al ons 
afval, zowel op kantoor als in het magazijn. Verder 
hanteren we onder meer certificeringen op basis van 
de FSC®- en PEFC™-standaarden.

BEWUSTE  
KEUZES

VOLG ONS OP:

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private 
ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. 
Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe 
krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee 
belangrijke vraagstukken waar we als samenleving 
antwoord op zullen moeten geven. Door samen te 
werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe 
zienswijzen, nieuwe oplossingen.

TROTS 
PARTNER VAN:
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Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo

T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL
Deze brochure is gedrukt op papier dat is  
gemaakt van 100% gerecyclede vezels.




