GIELEN
HARDE KUNSTSTOFFEN EN HOUTAFVAL
Afhankelijk van de soort, de kwaliteit en de zuiverheid heeft
Gielen NV verschillende mogelijkheden van verwerking
en transport van harde kunststoffen en houtafval. Voor
het inzamelen van kleine hoeveelheden, biedt Gielen NV
palletboxen van 660 l en 1000 l aan.

PMD
Sedert 1 juli 2013 is PMD-inzameling
verplicht in Vlaanderen en Brussel.
Als erkend ophaler bieden wij
ook hier diverse mogelijkheden
aan. U kan opteren voor een
open of gesloten afzetcontainer
of een rolcontainer. Voor de
inzameling van PMD zijn er
specifieke richtlijnen die wij
graag met u doornemen. U kan
op www.SorterenOpHetWerk.
be de specifieke sorteerregels
terugvinden.

PLASTIC EN EPS (ISOMO)
In de industrie, distributie, groot- en kleinhandel en dienstensector wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van zachte LPDE-folie, LLDPE-stretchfolie en EPS
om producten te verpakken, op te slaan en te transporteren. Deze kunststoffen
kunnen uitstekend gerecycleerd worden. De afzonderlijke inzameling ervan
verkleint het algemene afvalvolume en bijgevolg de afvoerkost.
Voor de opslag van schoon plasticafval en zuivere EPS of Isomo, introduceert
Gielen NV de KNAPZAK, die in een handige KNAPZAKHOUDER vastgeklemd
kan worden. Na de ophaling wordt de EPS in blokken geperst en op
paletten gestapeld. Het plasticafval en de EPS blokken worden dan aan
recyclingbedrijven aangeboden.

WAAROM SAMENWERKEN MET GIELEN?

TRANSPORT
RECYCLAGE
C O N TA I N E R S

Met de rolcontainerservice van Gielen kiest u
voor een concrete aanpak op maat:
Rolcontainer op maat
Frequent of op afroep ledigen
Duidelijke sortering in handige rolcontainers

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

Uw pa r tn er i n ro l co n ta i n er s er v i ce

TRANSPORT RECYCLAGE CONTAINERS
Gielen Recyclage nv
Site GG1
Eikelaarstraat 17
Poort Genk 5227
3600 Genk

Site GG2
Slingerweg 24
Poort Genk 5629
3600 Genk

T 0032 (0)89 36 00 36
F 0032 (0)89 36 00 30
www.gielen-recyclage.be
info@gielen-recyclage.be

EEN OPLOSSING
VOOR KLEIN
VOLUME AFVAL

MGB 240

MGB 360 De rolcontainerservice
Afval moet met zorg ingezameld en met kennis van zaken verwerkt worden.
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van Gielen 556
NV biedt u een kostenbesparend totaalconcept voor gescheiden afvalstromen.
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De jarenlange ervaring, de specifieke knowhow en het uitgebreide
wagen- en machinepark
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SWILL–afval
Swill-afval betreft niet-verpakte gegaarde levensmiddelen,
keuken- en etensresten. Het swill-afval halen we wekelijks op een vaste dag in
een 240 l rolcontainer op en wordt ingeruild tegen een gereinigde rolcontainer.
Deze biomassa wordt omgezet in o.a. biogas.
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Speciaal voor horeca en verse voeding biedt Gielen NV groene
rolcontainers aan voorzien van een foliezak. Zo blijft uw container proper,
geur- en insectenvrij. Hiervoor worden groene PVC rolcontainers met
bijpassende zakken van 240 l, 360 l, 660 l en 1100 l ter beschikking gesteld.
De containers worden op vaste en regelmatige basis geledigd.
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RESTAFVAL: HOU UW CONTAINER PROPER
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ROLCONTAINERS

Bedrijfsafval

PMD

Bij garagehouders wordt met een vaste frequentie het oliehoudend afval
opgehaald. Deze vervuilende en gevaarlijke stoffen worden met aangepaste
containers, herkenbaar aan een opvallend rood deksel, afgevoerd en
vervolgens op een milieuvriendelijke manier verwerkt.
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CONFIDENTIEEL PAPIER
Vertrouwelijke documenten uit archieven dienen
met de nodige discretie behandeld te worden.
Gielen NV haalt de te vernietigen documenten
1x/maand in gesloten rolcontainers van
360 l, 660 l en 1100 l op. We versnipperen de
documenten tot stukjes van ongeveer 1 cm² en
recycleren ze dan tot recyclage papier. Na de
vernietiging, ontvangt u een vernietigingsattest.

360 l

1118 1118

1370

1295

1370

784

Ø 200

715

1145

601
351
580

240 l

577

Gielen NV is een belangrijke schakel in de
recycling van herbruikbare grondstoffen. Een
doorgedreven gescheiden inzameling houdt
uw bedrijf schoon,bevordert de recuperatie van
afvalstoffen en verlaagt de afvalkosten. Papier,
karton en restafval worden, al naargelang
de hoeveelheid, opgeslagen in praktische
containers van 360 l of 660 l (kunststof), 1.100 l
(kunststof of metaal), 2.500 l of 4.500 l (metaal).
Droge en natte fracties van restafval worden
apart opgehaald. Het onderscheid tussen de
afvalstoffen wordt eenvoudig, maar duidelijk
aangegeven met stickers op de containers.

Gielen NV heeft ook voor andere afvalstoffen een milieuvriendelijke oplossing.
Zo wordt bij restaurants, horecazaken, drinkcenters en andere glasverwerkende
bedrijven het huishoudelijk glas opgehaald. Hiervoor worden containers van
360 l ter beschikking gesteld. Dit gerecupereerde glas wordt eerst naar een
recyclagebedrijf overgebracht en vervolgens weer in de flessenproductie ingezet.
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Voor klein volume afval zijn rolcontainers de ideale
oplossing. Om geurhinder te vermijden, zijn er voor
de rolcontainers van 240 l, 360 l, 660 l en 1100 l,
plastic afvalzakken. Gielen ledigt de rolcontainer of
komt de afvalzak ophalen op gewenste frequentie
of of afroep. Alle containers worden gewogen.
Hiervoor zetten we de modernste vrachtwagens in.
Onze gekwalificeerde chauffeurs staan permanent in
contact met onze planning en gaan bijgevolg snel,
flexibel en doeltreffend te werk.
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ROLCONTAINERS - KLEIN VOLUME
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Bedrijfsafval, papier en karton, restafval
PMD
Plastic - folies
Garageafval
Glas
SWILL-afval
Restafval horeca/voeding
Hout
Harde kunststoffen
EPS (ISOMO)
Confidentieel papier
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garanderen292een efficiënte aanpak van elk afvalprobleem.

300 l

400 l

Gielen NV heeft de nodige expertise in huis om
chemisch afval op de juiste wijze af te voeren. Kleine
hoeveelheden chemische vloeistoffen (zoals oliën en
solventen) en opruimafval, worden dmv vaten van
60 l en 200 l opgehaald worden op afroep.

