
Wavin Recycore® Technology

Dezelfde buis
Dezelfde topkwaliteit
Een beter milieu

3-laags PVC buis
met gerecyclede kernBekijk ons uitgebreide assortiment op

www.wavin.nl
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Recycore® Technology is gepatenteerd en ontwikkeld door 

Wavin. Elke PVC buis met Recycore® Technology bevat de 

optimale hoeveelheid gerecycled kunststof. Dit maakt deze 

buizen veruit de nummer 1 in duurzaamheid doordat er minder 

natuurlijke grondstoffen toegepast hoeven te worden. Een 

slimme stap naar een beter milieu!

Om dit voordeel voor u beter herkenbaar te maken, hebben 

wij aan deze producten het Recycore® Technology-label 

toegekend. Dit label garandeert het duurzame karakter en 

is tevens een kwaliteitswaarborg: Wavin bewijst óók met  

40 procent gerecycled materiaal kunststof leidingen van de 

hoogste kwaliteit te kunnen leveren.

Alle 3-laags PVC buizen met Recycore® Technology  

dragen het KOMO-keurmerk. Kiwa ziet toe op het percentage  

gerecycled materiaal. 

Van alle kunststofleidingproducenten in Europa is Wavin 

de grootste verwerker van gebruikt en ingezameld PVC 

materiaal. Wavin produceert al jarenlang 3-laags PVC  

buizen met 40 procent recyclaat. 

   Onmiskenbaar
duurzaam

© “Stichting RIONED/Bureau voor beeld”

Dezelfde buis. 
Dezelfde topkwaliteit. 
Een beter milieu. 

Tel.: +31(0)523 28 81 65       E-mail: info@wavin.nl
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   Waarom
Recycore® Technology?

In 2030 wil de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot met  

40 procent verlagen ten opzichte van 1990. Ook in de bouw-

industrie is deze maatschappelijke doelstelling voelbaar: de 

vraag naar duurzaam geproduceerde materialen stijgt. Door 

de toepassing van buizen met Recycore® Technology helpt 

u de CO2-uitstoot en het gebruik van natuurlijke grondstoffen 

te verminderen. Zo draagt u positief bij aan een beter milieu. 

De EU-lidstaten zijn in 2014 gekomen tot een reeks 

klimaat- en energiemaat regelen voor de periode 2020-

2030. De belangrijkste afspraak is dat de uitstoot van 

broeikas gassen in 2030 met ten minste 40 procent is 

teruggebracht ten opzichte van 1990. 

Geert de Bruin, Senior Projectleider Gemeente Nijkerk:

“�De�toepassing�van�recyclebare�producten�of,�beter�nog,�

producten�die�van�gerecycled�materiaal�zijn�gemaakt,�wordt�

steeds��belangrijker�in�onze�branche.�Het�geeft�een�goed�

gevoel�op�deze�maatschappelijke�vraag�te�kunnen�inspelen�

en�een�bijdrage�te�leveren�aan�een�beter�milieu.”

GEGARANDEERD

KUNSTSTOF
GERECYCLED
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   Compleet
assortiment 

De PVC U3 buizen met Recycore® Technology zijn toepasbaar in elk 

project. Wavin biedt een volledig assortiment 3-laags buizen voor  

binnen- en buitenriolering in alle gewenste diameters: van 32 millimeter 

tot en met 630 millimeter. 

Waar voor binnenriolering het percentage gerecycled materiaal 

op minimaal 30% ligt, kan dit voor buitenriolering oplopen 

tot méér dan 50%.

De producten met Recycore® Technology 

combineert u moeiteloos met de overige 

kunststof leidingsystemen van Wavin.
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  Kwaliteit
telt

Meer informatie

Wilt u meer weten over Recycore® Technology en hoe  

Wavin u helpt bij het realiseren van uw duurzaamheids-

doelstellingen? Kijk op www.wavin.nl/duurzaamheid.

Duurzaam in de kern

Het ontwikkelen van duurzame, toekomstgerichte oplos-

singen is één van de kernwaarden in de bedrijfs voering 

van Wavin. Van alle kunststofleidingproducenten in Europa 

is Wavin dan ook de grootste verwerker van gebruikt en 

ingezameld PVC materiaal. 

In 2008 heeft Wavin doelstellingen geformuleerd om het 

ge bruik van natuurlijke grondstoffen en energie terug te  

dringen. Eén van de resultaten is de ontwikkeling van 

Recycore® Technology: een belangrijke stap in het behoud 

van onze natuurlijke bronnen voor toekomstige generaties. 

Ook in de PVC buizen met Recycore® Technology herkent u 

de vertrouwde Wavin kwaliteit.  Het complete assortiment is 

uitvoerig getest en voldoet aan de strikte kwaliteitseisen van 

zowel  Wavin als diverse keuringsinstanties

GEGARANDEERD

KUNSTSTOF
GERECYCLED

MINIMAAL

%

Buizen met 
Recycore® 
Technology 

  Dezelfde maatvoering en gewicht 

  Dezelfde sterkte en slagvastheid

  Dezelfde uitzettingscoëfficiënt

  Dezelfde chemische resistentie

  Hetzelfde installatiegemak

  Dezelfde levensduur

  Een beter milieu



Bekijk ons uitgebreide assortiment op
www.wavin.nl

Duurzaam waterbeheer | Verwarmen en koelen | Water- en gasdistributie
Riolering | Datacom

© 2017 Wavin Nederland B.V.
De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring.  
Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen  
hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl.
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