Circulaire kantplank
voor kunstgrasvelden
100% Circulair
Bermgras vezels
Gerecycled kunstgras
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Lever nu een structurele bijdrage aan de zorgplicht en verhoog daarbij
tevens uw duurzaamheidsprof iel. Zet in op onze circulaire kantplank!

Onze primaire grondstoffen raken langzaam
aan op. Onder andere daarom moet er naar
duurzame varianten gezocht worden. Via
onze
productietechniek
produceren
wij
vanuit afvalstoffen een nieuwe grondstof.
Van
deze
grondstof
worden
circulaire
producten gemaakt die toepasbaar zijn in de
openbare ruimte, waaronder bij sportparken.
Eén van deze producten is de circulaire
kantplank.

Waarom deze ontwikkeling?
Op de kunstgrasvelden ligt rubber inf ill
materiaal
(rubbergranulaat
korrels).
Dit
materiaal
kan
schade
aan
het
milieu
veroorzaken als het zich buiten het veld
verspreid. Gemeenten en sportverenigingen
zijn, als eigenaar van een kunstgrasveld,
verplicht om maatregelen te nemen tegen dit
probleem.
Onze circulaire kantplanken zijn een ideale
oplossing om het inf ill materiaal op het veld te
houden en te voorkomen dat het buiten het
veld in de bodem of via straatkolken in het
oppervlaktewater
terechtkomt.
Bovendien
voldoen kantplanken aan de adviezen van de
verschillende
instanties
waaronder
de
VACO/RecyBem, de VSG en de BSNC, om de
verspreiding van inf ill materiaal tegen te gaan.

Eigenschappen
circulaire kantplanken
Onze kantplanken bestaan uit een combinatie
van twee reststromen; bermgras en gerecycled
kunstgras. Dit maakt het product naast
circulair ook biobased. De planken zijn volledig
recyclebaar; na gebruik kunnen ze weer
opnieuw
worden
ingezet
als
grondstof
(bijvoorbeeld voor nieuwe kantplanken).
Dat maakt de cirkel echt rond!
100% circulair, bestaande uit
bermgrasvezels en gerecycled kunstgras
Per veld word t 1000 kg CO 2 vastgelegd
Op elk type hekwerk te monteren
De flexibele rubberen strip sluit
goed aan op elk type verharding
De kantplank is uitvoerbaar met een prof iel
voor de bevestiging van reclameborden
Het aluminium bestaat voor
>80% uit gerecycled aluminium

Kortom, onze kantplanken zijn niet alleen
circulair maar dragen ook bij aan een
verantwoorde
beheersing
van
het
inf ill
materiaal op uw sportveld.

Specif icaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montagehoogte: 250 millimeter
Dikte plank: 24 millimeter
Dikte prof iel: 40 millimeter
Holle kern, éénzijdig glad en éénzijdig
geprof ileerd
Kleur: bruin/groen
Leverbaar in lengte van maximaal 6 meter
Bevestigd in aluminium prof ielen aan de
onder- en bovenzijde
Het onderprof iel is voorzien van een
rubberen strip van 40 millimeter
Wanddikte aluminium prof ielen: 3 millimeter
Kopse- en hoekverbindingen d.m.v.
aluminium koppelstukken
Bevestiging op de staanders
m.b.v. zelftappers

info@circulusbv.com

Aanzicht circulair en biobased kantplank

Andere producten
Naast kantplanken leveren wij meerdere
circulaire producten die toepasbaar zijn bij
sportparken, waaronder picknicktafels en
zitbanken. Voor hockeyvelden leveren wij
slagplanken. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar onderstaande website.
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