
Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

Biobased Reflectorplank
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Biobased Reflectorplank

De zwarte reflectorplank heeft een afmeting van 30x100x1200 mm, weegt 3,9 kg en is uitgerust met een 
witte en rode klasse 3 reflector. De paal bestaat voor 65% uit bermgras en 35% uit gerecycled kunststof. 
De reflectorplank kan na einde gebruik cq beschadiging weer worden ingeleverd als grondstof. 

Alle voordelen op een rij: 

• 100% circulair 
• 65% biobased
• Voor 100% vervaardigd uit reststromen
• 1,8 kg CO2 vastleggen per kg bio-composiet materiaal

100% gerecycled papier

Gerecycleerd en 
recyclebaar

Zonder splinters
en splijt niet

Gerecycleerd en recyclebaar
Volgens het principe van de circulaire
economie zijn alle plastic elementen
waaruit VERHEES PRODUCTS straatmeubilair
bestaat 100% gerecycled en recyclebaar.

Snel en gemakkelijk schoon te maken
Gra�ti is gemakkelijk schoon te maken 
omdat het in tegenstelling tot hout niet 
aan het oppervlak hecht.

Hygiëne
Dit materiaal is perfect geschikt voor 
schoolpleinen of andere speelplekken. 
Het rot, verkruimelt of schimmelt 
inderdaad niet.

Zonder splinters en splijt niet
De eigenschappen van deze grondstof lenen 
zich uitstekend voor het buitengebruik van 
straatmeubilair. Het is degene die tegenwoordig 
het minste onderhoud nodig hee�. 
Het is daarom het meest zuinig.

UV-bestendigheid
De pro�elen zijn in de massa gekleurd. 
Als gevolg hiervan verandert hun kleur
in de loop van de tijd niet veel.

20 jaar garantie
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