Return - mooi voor nu,
verantwoord voor morgen
De Ploeg gordijnstoffen zijn ontworpen
om bij te dragen aan een goede leef- en
werkomgeving. Esthetiek, functionaliteit,
comfort en duurzaamheid gaan daarbij
hand in hand. In antwoord op de
toenemende vraag naar duurzame
producten presenteren we nu onze nieuwe
collectie Return, gordijnen van materiaal
dat volledig kan worden hergebruikt.
Return zorgt voor vermindering van afval
en besparing van grondstoffen.
de ploeg - blijf denken

Return - hergebruik door innovatie
De gordijnen van De Ploeg staan bekend om de hoge
kwaliteit, in samenstelling en stofeigenschappen. Dat
garandeert dat onze producten een lange levensduur
hebben. Ook werken we aan schone productieprocessen
en hergebruik.
Nu gaan we nog een stap verder: we investeren in een
innovatief productieproces voor recyclebare gordijnstoffen.

Cradle to cradle - zuinig met
grondstoffen en milieu
Met Return neemt De Ploeg verantwoordelijkheid voor de
hele levenscyclus van het product. Return is gebaseerd
op de cradle to cradlegedachte afval is voedsel. Dat houdt
in dat producten zo ontworpen en gemaakt worden dat ze
helemaal afbreekbaar of recyclebaar zijn. Gebruikte materialen belanden niet op een afvalberg. Bij Return worden
de oude gordijnen met een milieuvriendelijk proces omgevormd in nieuwe grondstoffen. Zo past Return bij uitstek
in duurzaam inkoopbeleid.
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Stoffen uit de Returncollectie zijn
milieu-vriendelijk en 100% recyclebaar.
De Ploeg garandeert terugname en
hergebruik. Het resultaat:
• geen afval
• geen verspilling van grondstoffen
• geen vervuiling

Kwaliteit Return - voor een duurzame
toekomst
Kwaliteit Return is ons eerste product met het cradle to
cradle certificaat. Het gordijn is gemaakt van 100% Trevira.
Dit materiaal is niet alleen mooi, slijtvast en brandveilig,
maar ook zo gemaakt dat het na gebruik volledig om te
zetten is in hoogwaardige grondstof voor nieuwe interieurproducten.

Eenvoudig recyclen - een goed gevoel
De Ploeg zorgt voor het innovatieve product en het terugnameprogramma. U hoeft er alleen voor te zorgen dat
de gordijnen aan het einde van hun levensduur ook echt
worden teruggestuurd. Omdat dat moment bij aanschaf
nog ver weg is, is het belangrijk om de terugnamemogelijkheid goed vast te leggen. De Ploeg helpt hierbij met een
pasje en label.
1. Vastleggen van terugnamemogelijkheid
U neemt instructies over het terugnameprogramma op in
de projectspecificatie, en zorgt dat het label met informatie
over de terugname in de gordijnen is ingenaaid.
2. Gordijnen inleveren
Aan het einde van de levensduur van de gordijnen neemt
u contact op met De Ploeg. We vertellen u dan waar u
de gordijnen kunt inleveren. U kunt hiervoor bellen met
+ 31(0)492 386470 of een email sturen naar
emailadres@deploeg.com. Wij zorgen voor de rest.

Meer over duurzaamheid en hergebruik
• Michael Braungart en William McDonough (grondleggers van Cradle to Cradle over
duurzaam ontwerpen en produceren) - Cradle to Cradle: afval is voedsel
• www.cradletocradle.nl, nieuws en achtergronden over Cradle to Cradle in Nederland
• www.deploeg.com/greencode.pdf, duurzaamheid bij De Ploeg
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