Van afval naar
grondstoffen

Kunststof Hout Compost

Beton Hoogcalorisch

afval

Op locatie zeven en mengen van grond

Bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout, papier en andere afvalstromen verwerken tot
nieuwe grondstof is het uitgangspunt in de bedrijfsvoering van de Rouwmaat Groep.
Het afval dat wij inzamelen en sorteren, recyclen wij waar mogelijk tot hoogwaardige
grondstoffen en bouwmaterialen. Scheiden aan de bron levert een kostenbesparing
op en reduceert de CO²-uitstoot. Zo werken wij samen met u aan een beter milieu.

Deskundig, betrokken en thuis in de regio.

Regelt het gewoon!

Rouwmaat recycling
Rouwmaat Recycling heeft jarenlange ervaring met het inzamelen, verwerken en afvoeren van uw afvalstoffen. Wij denken met u mee over het optimaliseren van uw afvalproces om de kosten voor uw afvalstromen zo laag mogelijk te houden. Met onze verschillende containers en voertuigen kunnen wij afvalstromen tegen een scherp tarief, op een
verantwoorde wijze inzamelen, waarbij wij voldoen aan de wettelijke vereisten.

Recycling bij de Rouwmaat Groep
Onze kennis en kwaliteit zetten wij in door innovatieve concepten te bedenken voor het
omzetten van afval in waarde. Enkele voorbeelden:
•

breken en hergebruiken van (gemengd) puin als hoogwaardige grondstof voor de
wegenbouw, productie van beton, terreinverharding en fundatielagen;

•

hergebruik van betonpuin als alternatief voor grind in beton;

•

inzamelen van schoon, onbehandeld hout (A-hout) voor de toepassing bij de productie van spaanplaat;

•

hergebruik van behandeld hout (B-hout & C-hout) in biomassacentrales voor het
opwekken van energie;

•

leveren van ijzer aan hoogovens;

•

van papier- en kartonafval wordt nieuw papier en/of karton gemaakt;

•

PVC , kunststoffen en bouwfolie worden gescheiden en verder geleid in de kunststofrecycling;

•

verwerken van hoogcalorisch restafval tot brandstofkorrels. Hiermee leveren wij
een significante bijdrage aan de CO2-reductie bij de productie van het cement dat
wij gebruiken.

Innovatieve, specialistische partner in afval
De flexibele, betrokken en vakkundige medewerkers van de Rouwmaat Groep zorgen
voor professionele service en advies. Wij wisselen niet alleen snel en netjes uw containers, wij hebben alle kennis in huis om u te adviseren over het organiseren en beheren
van afvalstromen binnen uw bedrijf. Met de Rouwmaat Groep heeft u een innovatieve,
specialistische partner op het gebied van recycling.
Rouwmaat regelt het gewoon!

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.

Den Sliem 93
7140 JG Groenlo
T (0544) 47 40 40

Regelt het gewoon!

E info@rouwmaat.nl
I www.rouwmaat.nl

De Rouwmaat Groep heeft vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Albergen, Rijssen, Dinxperlo, Zutphen, Ulft en Bocholt (Dld.).

