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Samen  
maken we 
het verschil

In het belang van het milieu

www.swirl.be



Samen voor  
een schonere toekomst 

We zijn graag buiten omdat we houden van de natuur. De natuur 
maakt ons blij en geeft ons ruimte om te relaxen en plezier te maken. 

Daarom is het zo belangrijk dat we er goed voor zorgen.

Iedereen die vandaag begaan 
is met het milieu, moet op een 
verantwoorde manier omgaan met 
plastic.

De circulaire economie is een van 
de beste benaderingen om dat te 
doen. 

Maar wat wordt er eigenlijk mee 
bedoeld? Heel eenvoudig: afval 
vermijden, producten zo lang 

mogelijk gebruiken, herstellen, 
upcyclen en recyclen. 

Recyclen (bijvoorbeeld van plastic) 
is een heel belangrijk onderdeel 
van de circulaire economie.  
Succesvol recyclen hangt af van 
drie factoren: de juiste technologie, 
de recyclebaarheid van de gebruik-
te materialen en de mogelijkheid 
om afval goed te sorteren. 



In het belang van het milieu

Scheurvast
Gerecycled

Betrouwbare Swirl® kwaliteit  
Verbeterde duurzaamheid

*  Swirl pedaalemmerzakken zijn gemaakt van 80 %  
gerecycled plastic, waarvan minstens de helft afkomstig  
is van post-consumer afval. 

Verkrijgbaar in de volgende formaten: 
20 liter, 35 liter, 30 liter XL en 60 liter
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Voor 80 %  

uit gerecycled plastic*



Het gerecyclede polyethyleen- 
granulaat is het basismateriaal 
dat gebruikt wordt voor de 
productie van onze Swirl® 
pedaalemmerzakken.

Meubels, tassen, kleding: tegenwoordig 
kun je van gerecycled plastic talloze pro-
ducten maken. Bij Swirl® gebruiken we 
de gerecyclede grondstof rPE om onze 
pedaalemmerzakken te produceren.

3. Nieuwe producten maken

Swirl® pedaalemmerzakken worden nu gemaakt van  
80 % gerecycled plastic2 – net zo scheurvast, veilig  
en lekvrij als voorheen. Gemaakt in de bekende  
Swirl® kwaliteit waarop je kunt vertrouwen.

4. Milieuvriendelijke  
pedaalemmerzakken

         We  
recyclen  

 (en houden ervan) 
In vergelijking met andere materialen heeft plastic nog altijd 

heel wat voordelen. Het is echter tijd om onze benadering 
van plastic als materiaal te herzien, het op te vatten  

als een hulpbron en het actief te integreren in de  
circulaire economie. 

1 Niet in elke stad en elk land wordt afval op dezelfde manier gesorteerd en gescheiden;  
2 Swirl® pedaalemmerzakken zijn gemaakt van 80 % gerecycled plastic, waarvan minstens  
de helft afkomstig is van post-consumer afval.

Er zijn steeds meer manieren om  
huishoudelijk afval te scheiden. 
Plastic verpakkingen moeten op  
de juiste manier worden wegge-
gooid, zodat ze kunnen worden 
gerecycled.1

1. De eerste stap is meteen 
ook de belangrijkste:  
afval scheiden.

       Afvalbedrijven sorteren zowel huishoudelijk als industrieel 
           plastic afval. Het gescheiden plasticafval wordt vermalen,  
gewassen, gesmolten en verwerkt tot granulaat. Dat levert bij-  
voorbeeld gerecyclede PE-grondstof op (rPE-granulaat genoemd),  
dat verder kan worden verwerkt. 

2. Plastic recyclen



* Swirl® pedaalemmerzakken zijn gemaakt van 80 % gerecycled plastic, 
waarvan minstens de helft afkomstig is van post-consumer afval. 
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Beproefde kwaliteit  
maar zoveel  

milieuvriendelijker
Gerecycled plastic uit de circulaire economie is nu een integraal  

onderdeel van ons productieproces, zonder de hoge Swirl®  
kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen. Onze nieuwe  

pedaalemmerzakken zijn daar het duidelijkste bewijs van:  
ze zijn gemaakt van 80% gerecycled plastic* en zijn net zo  

scheurvast en lekvrij als voorheen!

Bedankt om de circulaire  

economie te ondersteunen  

en het milieu samen met ons  

actief te beschermen. 

www.swirl.be


