
REGENERATIE

HERGEBRUIK

TERUGWINNING

RECYCLING

Onze zucht naar het maken en kopen 

van nieuwe producten lijkt oneindig.  

De natuurlijke middelen om dit te kun-

nen doen zijn echter niet oneindig.

Maar dat is niet erg, want het kan allebei! 

Nieuwe producten maken, en zorgen voor 

een beter milieu.

ECONYL® garen is gemaakt afval-nylon, zo-

als industrieel plastic, visnetten en textiel- en 

tapijtresten. Deze materialen worden herge-

bruikt voor het maken van dit garen. Door dit 

proces is het mogelijk om dit garen keer op 

keer te kunnen recyclen. Wat er weer voor 

zorgt dat er veel minder afvalresten worden 

gestort en dat hierdoor ook veel minder ver-

vuiling van de natuur plaatsvindt.

1. Terugwinning

Het ECONYL® regeneratiesysteem begint bij 

terugwinning en verzameling van afvalnylon,  

dat wordt gebruikt bij het maken van visnetten 

en nylonvloeren. Dit afval word gesorteerd en 

grondig schoongemaakt.

2. Regeneratie

Door het grondig reinigen van het afval kan 

er zoveel mogelijk bruikbaar nylon worden  

teruggewonnen. Dit nylon heeft hierna  

dezelfde eigenschappen en kwaliteit als  

dat van nieuw nylon.

3. Hergebruik

ECONYL® gegenereerd garen wordt herge- 

bruikt voor het maken van tapijt en textiel  

voor zowel de interieur- als de mode-industrie.

4. Recycling

Kleding- en tapijtproducenten gebruiken 

ECONYL® gegenereerd garen bij het cre-

ëren van gloednieuwe producten. Dit garen  

heeft de potentie om oneindig te worden  

hergebruikt zonder enig verlies van kwaliteit. 

Doel

Het uiteindelijke doel is wanneer producten  

gemaakt van ECONYL® garen niet meer 

bruikbaar zijn voor de consument, deze 

teruggebracht kan worden naar de eerste 

stap in het hergebruikproces. 
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Verkrijgbaar bij Belakos: SEDNA® tapijt

Sedna® tapijt is zacht, luxueus en duurzaam 

en wordt gemaakt met ECONYL® gerege-

nereerde polyamide. Zo helpt Sedna® het 

leven te redden van duizenden prachtige 

zeedieren, zoals zeeschildpadden, dolfijnen 

en zeehonden, die niet langer verstrikt raken 

in dit levensbedreigende afval.

Toepassingen

De interieurindustrie gebruikt ECONYL®  

garen bij het maken van nieuwe producten 

met verbeterde eigenschappen, voor een 

beter resultaat en een langere levensduur. 

Naast dat ECONYL® een afvaloplossing  

biedt, zorgt het er ook voor dat er minder druk 

komt te liggen op de klimaatverandering. 

VOOR ELKE 10,000 TON ECONYL® 
RUW MATERIAAL WORDEN ER:

ENKELE VOORDELEN  
VAN ECONYL® GAREN:

70,000 VATEN 
RUWE OLIE 
BESPAARD

57,000 TON 
CO2-UITSTOOT

VERMEDEN


