WAAROM SCHEIDEN?
Grondstoffen worden steeds schaarser. Door
middel van de juiste afvalscheiding, draagt u
direct bij aan het creëren van optimale afvalstromen. Deze stromen kunnen beter ingezet
worden voor recycling en zorgen daarmee voor
een optimale benutting van uw bedrijfs- en
kantoorafval.
Recycle Bin 2
afvalscheidingsmodule

Recycle Bin 3
afvalscheidingsmodule

Recycle Bin 4
afvalscheidingsmodule

UITVOERINGEN
De Recycle Bin is in verschillende combinaties leverbaar.
Hierboven staan de drie meest voorkomende.
INZAMELZAKKEN
Afhankelijk van hoeveel en welke modules uw Recycle Bin heeft,
zijn verschillende inzamelzakken hiervoor beschikbaar.
Restafval		
Plastic			
GFT 			
Bekers			

grijze zakken
transparante zakken
transparant groene zakken
transparant blauwe zakken

Bovenstaande afvalzakken kunnen besteld worden door een e-mail
te sturen naar verkoop@virol.nl onder vermelding van uw klantgegevens.
MINDER SCHOONMAAK
Als de Recycle Bin een centrale plek krijgt in uw bedrijf of kantoor, hebben
medewerkers niet meer verschillende prullenbakken nodig voor de diverse
soorten afval. In plaats van tientallen prullenbakken te legen, hoeft nu nog
maar één Recycle Bin geleegd te worden.

RECYCLE BIN

HANDLEIDING

Van gescheiden ingezameld plastic worden
nieuwe plastic verpakkingen en producten
gemaakt, bijvoorbeeld fleece, tennisballen, PETflessen en jerrycans. Een mix van kunststoffen
wordt ook gebruikt als vervangende brandstof
in verschillende productieprocessen.
GFT-afval dat wij inzamelen wordt vergist. Dit
houdt in dat bacteriën het organische materiaal
afbreken in een zuurstofloze omgeving. Daarbij
komt biogas vrij. Via een aantal stappen wordt
dit opgewaardeerd naar gas van aardgaskwaliteit.
Het ontgaste restmateriaal wordt verder verwerkt
tot compost.
Restafval wordt ingezet voor de productie van
duurzame energie. Het dient als brandstof in
een afvalverbrandingsinstallatie, waarbij
warmte (energie) vrijkomt. Deze warmte
gebruiken we om ander andere duurzame
stroom op te wekken.
Wilt u meer weten over de Recycle Bin?
Kijk dan op onze website of neem direct
contact met ons op.

Virol
Haven Zuidzijde 21
9679 TD Scheemda
+31 (0)597 – 59 15 26
www.virol.nl

Wij bieden u een zeer eenvoudige manier om
afval te scheiden. Met de Recycle Bin scheidt u
de afvalstromen direct in uw eigen bedrijfs- of
kantooromgeving. Door te scheiden bij de bron,
zijn de afvalstromen van maximale kwaliteit.
De Recycle Bin wordt op strategische plekken
binnen uw organisatie geplaatst om medewerkers te stimuleren om mee te werken aan deze
milieubewuste manier van afvalinzameling.
Deze handleiding zorgt ervoor dat duidelijk is
welke afvalsoorten, die in een kantooromgeving
vrijkomen, in de verschillende compartimenten
van de Recycle Bin mogen.
Een heldere communicatie binnen uw organisatie
over wat wel en niet in de compartimenten van
de Recycle Bin mag, zal bijdragen aan een
duurzame verwerking van uw afvalstromen.
Wij danken u voor uw bijdrage aan het milieu!

SCHEIDEN AAN DE BRON;
EEN GEZAMENLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID!
GFT
fruitresten
groenteresten
brood
gekookt voedsel
eierschalen
koffiepads
theezakjes

BEKERS
In het compartiment voor de bekers kunnen plastic en papieren bekers
efficiënt ingezameld worden. Wij leveren ook milieuvriendelijke
WEPAPERCYCLE bekers met bio-coating die weer 100% hergebruikt
kunnen worden voor de productie van bijvoorbeeld hygiënepapier.
Meer over WEPAPERCYCLE vindt u op www.wepapercycle.nl
of neem direct contact met ons op via telefoonnummer 0597 - 59 15 26.

RESTAFVAL
In het restafval horen de
volgende afvalstromen:
(frisdrank)blikjes
melk- en sappakken
chipszakjes
gebruikte servetten
vervuilde (gebaks-/pizza)dozen
kapotte drinkglazen
hout (kleine fragmenten)
overige reststromen wat niet in de
groen- en plasticcontainer hoort.

PLASTIC
plastic fles
plastic bakjes
boterhamzakjes
tijdschriftenfolie
overige lege plastic verpakkingen

(let op: geen batterijen, verf, medicijnen, verlichting of
elektrische apparaten in de Bin gooien!
Hiervoor zijn aparte inleverpunten beschikbaar)

