GIELEN
TRANSPORT
RECYCLAGE
CONTAINERS

EEN OPLOSSING
VOOR AFVALHOUT

Recycleren is een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Afval moet met zorg
ingezameld en met kennis van zaken verwerkt worden. De jarenlange ervaring van Gielen NV, onze
specifieke know how en ons uitgebreide wagen- en machinepark garanderen een efficiënte aanpak.
We zijn gespecialiseerd in het transporteren, sorteren en recycleren van resthout. Uw afvalhout halen
wij op of u komt het bij ons deponeren. Wij doen de rest.

GERECYCLEERD AFVALHOUT VAN GIELEN

BINNENKOMEND AFVALHOUT
Het afvalhout wordt in een afvalcontainer of rechtstreeks bij ons gestort. Wij verwerken het tot een secundaire
grondstof. Hiervoor verdelen wij het afvalhout in drie verschillende klassen.
A-HOUT hout klasse 1

B-HOUT hout klasse 2.1

B-HOUT hout klasse 2.2

C-HOUT hout klasse 3

zuiver massief
onbehandeld houtafval
• paletten
• kisten
• kratten
• kabeltrommels
• balken
• zaagresten
• blokken

ongevaarlijk
behandeld houtafval
• spaanplaten
• multiplex-platen
• osb-platen
• geschilderd hout
• afbraakhout
• meubelhout

ongevaarlijk
behandeld houtafval
• mdf-platen
• hard-board
• zacht-board

gevaarlijk
behandeld houtafval
• geïmpregneerd hout
• treinbiels
• telefoonpalen

De premies (forfaits) die VAL-I-PAC toekent, stimuleren
het sorteren in het algemeen en die van bepaalde
materialen in het bijzonder, zoals hout en kunststof.

Er wordt een premie toegekend voor bedrijfsmatige
verpakkingen:
• die verpakkingsafval geworden zijn op Belgisch
grondgebied,
• die selectief worden gesorteerd en ingezameld,
• die worden ingezameld en daadwerkelijk
gerecycleerd door een erkend operator
van VAL-I-PAC.

GEBRUIK ONZE STOFCONTAINER
U vindt het moeilijk om zaagmeel, krullen,
stof e.d. te verwijderen?
Doe dan een beroep op onze stofcontainer. U sluit de
container gewoon aan op uw afzuigsysteem. Op vaste
tijdstippen komen wij de container ophalen en vervangen.

HERBRUIKBAAR GERECYCLEERD AFVALHOUT
Secundaire grondstof
De uitgezuiverde houtsnippers/houtplaketten worden ingezet als
bodembedekker, als valdempend materiaal of als grondstof in de
productie van spaanderplaten, ... De gerecycleerde houtsnippers zijn
bovendien ecologisch en duurzaam.

RECYCLAGEPREMIE VAL-I-PAC
Gielen Recyclage is een erkend VAL-I-PAC operator.
Uw ingezameld en gesorteerd houtafval kan aanspraak
maken op een Recyclagepremie VAL-I-PAC.

Het afvalhout krijgt bij Gielen een tweede leven als secundaire grondstof.
De houtrecycling bij Gielen gebeurt met de nieuwste hoogtechnologische
machines. De houtbreekinstallatie verkleint het afvalhout en zuivert het.
Daarna gaat het gemalen hout door verschillende zeven voor het wordt
hergebruikt: een werkwijze die denkt aan het milieu.

Uw voordeel
U hoeft niet te investeren in een dure stofsilo én hoeft
deze evenmin te ledigen. Gielen haalt het afval tijdig en
keurig op.

Energetische valorisatie
De uitgezuiverde houtsnippers en het zaagsel, die niet geschikt zijn als
secundaire grondstof, worden als milieuvriendelijke energiedrager
gebruikt in het houtverbrandingsproces voor de productie van
warmte, stoom, elektriciteit,…

WELKE
CATEGORIEËN?
zaagsel 0-3
(0-3 mm)

zaagsel 4-10
(4-10 mm)

zaagsel 0-10
(0-10 mm)

plaketten A-hout
10-60 mm

plaketten B-hout
10-60 mm

plaketten AB+ hout
10-60mm

opgewaardeerd
B-factie hout
(mdf, hardboard en
zachtboard eruit
gehaald)

WAAROM SAMENWERKEN MET GIELEN?
Door uw afvalhout bij Gielen te laten verwerken, kiest
u voor de beste en meest verantwoorde oplossing.
Eigen verwerking van afvalhout in onze houthal
Grote opslagcapaciteit
Eigen transportdienst voor ophaling en levering
Containers in alle maten, stofcontainers,
walking floor-container (zelflosser)
Erkende operator door VAL-I-PAC

WAT DOET GIELEN MEER?
Uw complete afvallogistiek en –management is bij Gielen in goede handen.
Transport
• ophaling afvalcontainers
• nationaal en internationaal
- containertransport
- transport van gevaarlijk afval (ADR)
Recyclage
• sorteerinstallatie met laserstraaltechniek voor bedrijfsafval
• sorteerinstallatie met windzifting voor bouw- & sloopafval
• houtbreekinstallatie die afvalhout verkleint & zuivert van ferro’s en non ferro’s
Containerservice
• gewenste frequentie ophaling afzet- & rolcontainers
• uitgebreid gamma tuingrind, boomschors & keien
- zelf afhalen of leveren
- los én in big-bag beschikbaar

Een efficiënte e n c o mp l e te aan p a k voor uw afval l og i s t iek en afval m anag em en t
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