
makes you stick

Visuele  
communicatie: 
duurzaam & 
PVC-vrij



Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de strategie van veel bedrijven en organisaties. Bij 
Grafityp maakt duurzaamheid een wezenlijk deel uit van de bedrijfsstrategie. Daarnaast willen we jou 
graag ondersteunen om jouw visuele communicatie te verduurzamen.  

We kennen de noden van onze klanten en zijn begaan  
met onze planeet. We doen er dan ook alles aan om  
onze ecologische voetafdruk te verkleinen.  
Ons vertrekpunt? De Duurzame Ontwikkelings- 
doelstellingen van de Verenigde Naties.

Bij Grafityp pionieren we met ons duurzaamheidsbeleid. Ontdek onze aanpak die blijft plakken!

Grafityp,  
pionier in duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid behelst meer dan onze duurzame producten (Profit) en initiatieven voor de 
planeet (Planet). Ook onze medewerkers (People) genieten van verschillende duurzame initiatieven.  
Het vertrekpunt van ons beleid zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van  
de Verenigde Naties.

Scan de QR-code en lees alles over  
ons duurzaamheidsbeleid!

       Materiaalbeheer & water 

“Zoveel mogelijk reduceren en recycleren” dat is 
ons motto als het gaat over afvalverwerking en 
water. Dat doen we zo: 

monitoring van grondstofverbruik

uitgebreide, gescheiden afvalinzameling

geen fabriekswater lozen 

regenwater opvangen & hergebruiken 

      Energie & mobiliteit  

Grafityps energie- & mobiliteitsdoelstellingen  
voor 2030: 

• energieverbruik met 40% verminderen

• CO2-uitstoot met 40% verminderen

• switch naar 100% groene energie

• een volledig elektrisch wagenpark  

Initiatieven om die doelstellingen te behalen: 

• eigen zonnepanelenpark, wat genoeg energie  
 produceert voor 150 gezinnen (+1200 zonnepanelen)

• oplaadpalen voor elektrische wagens op  
 de parking 

• fietsleaseprogramma voor onze medewerkers

PVC-vrije producten 

We ontwikkelden een duurzame PVC-vrije productlijn: ‘Grafityp 
Ecological Films’ (GEF). Deze producten, bestaande uit 
Polypropyleen en Polyurethaan, zijn milieuvriendelijk en ook de 
productie ervan verloopt duurzamer. Bij de productie van de 
polyolefinen-folies is het afval 100% recycleerbaar.

       Supply chain  

Ook in onze supply chain werken we actief aan 
duurzaamheid:

kartonnen verpakkingen 

100% recycleerbaar

FSC-gecertificeerd

gelijktijdige verzending 

gebruik van gerecycleerd materiaal voor flenzen



We breiden ons PVC-vrije gamma continu uit. De kwaliteit van de PVC-vrije films? Die is hetzelfde als de 
varianten mét PVC. Je kan rekenen op hoogkwalitatieve films, zoals je van ons gewend bent. Daarnaast 
hebben de PVC-vrije films talrijke andere voordelen.

De voordelen van PVC-vrij 

Al onze PVC-vrije films zijn  
getest en gecertificeerd. 
Scan de QR-code om het  
certificaat te bekijken.

Bij Grafityp dragen we, via onze PVC-vrije producten, ons steentje bij aan een circulaire economie. Zo 
is het productieafval van de polyolefinen folies 100% recycleerbaar. We zoeken continu naar nieuwe 
technieken en manieren om nog duurzamer te werken. 

De recyclagecyclus 

Onze externe partner haalt het afval van de polyolefinen-folies  
bij ons op en recycleert het tot een nieuwe compound. Dat nieuwe  
materiaal verwerken ze in uiteenlopende toepassingen. 

Recycleren, recycleren, 
recycleren 

De toepassingen

Van het gerecycleerde PVC-vrije afval kan je 
tientallen nieuwe toepassingen maken zoals 
pennen, bloempotten en storage containers. 
In de auto-industrie vind je het terug in alle 
kunststofonderdelen zoals de bumpers en de 
dashboards. 
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PVC-vrij
afval ophalen

Recyclage
in fabriek

tot een
compound

Verwerking
in nieuwe

toepassingen

Voordelen in de productie*

Aanzienlijk minder 
CO² uitstoot

Beduidend minder  
elektriciteit

Nagenoeg geen  
aardgasverbruik

* in vergelijking met PVC-folies.

Voordelen PVC-vrije producten

Brandcertificaat B1

REACH conform

Geen weekmakers

Ftalataatvrij

Chloorvrij

Solventvrije lijm

100% recycleerbaar*

Geen schadelijke stoffen 
bij verbranding

* Het productieafval van de polyolefinen folies is volledig recycleerbaar.



Scan de QR-code voor ons volledige PVC-vrije productgamma!

Wil jij duurzamer werken? Grafityp is jouw duurzame partner! 
Contacteer ons, dan bespreken we samen jouw duurzaamheidsopties.
envelope info@grafityp.com | phone +32 11 60 08 50 | globe grafityp.com

Grafityp biedt PVC-vrije alternatieven aan 
voor talloze van onze gekende producten.
Een greep uit het PVC-vrije gamma: 

Het PVC-vrije  
productgamma 

Beletteringsfilms 

Beletteringfolies

• PVC-vrije producten: matte &  
 glanzende GEF films
• Levensduur: 3 tot 5 jaar
• Toepassingen: binnen-en   
 buitentoepassingen

Zandstraalfolies  
(etched glass)

• PVC-vrije producten:   
 zandstraalfolie
• Levensduur: 4 jaar 
• Toepassingen:  
 binnen- en buitentoepassingen, 
 decoratieve raam- &   
 spiegelbekleding,  
 functioneel gebruik

Print media 
Ons print media gamma omvat tientallen folies voor 
uiteenlopende applicaties. Ontdek onze PVC-vrije 
films in het gamma: 

Print media Wall deco

• PVC-vrije producten: wall deco folies
• Levensduur: tot 5 jaar
• Toepassingen:  
 uitsluitend voor binnentoepassingen en  
 licht gestructureerde oppervlaktes 

Wrapping folie

• PVC-vrije producten: geprinte wrapping folie 
  voor auto’s 
• Levensduur: 8 jaar 
• Toepassingen: buitengebruik
 
Voor een optimaal resultaat combineer je de wrap-
ping folie met het PVC-vrije laminaat uit ons gamma.

Laminaten

• PVC-vrije producten:   
 beschermende laminaatfilms 
 mat, glanzend, satijn of  
 UV-bestendig 
 laminaat voor auto’s
• Levensduur: tot 6 jaar 
• Toepassingen: binnen- en   
 buitentoepassingen 



HOW MAY
WE HELP YOU?

Headquarter - Belgium
Grafityp Selfadhesive Products 

Office 
Stationsstraat 43
3530 Houthalen, BELGIUM
Plant & logistics
Centrum-Zuid 1539
3530 Houthalen, BELGIUM

+32 11-600.850
sales@grafityp.com
www.grafityp.com

Subsidiary - UK
Grafityp U.K. Ltd

Grafitack House
103 Mariner, Tamworth - 
Staffordshire
B79 7UL UNITED KINGDOM

+44 (0)1827-300500
sales@grafityp.co.uk
www.grafityp.co.uk

OUR COMPLETE RANGE 
OF SOLUTIONS

Signmaking films

PVC-free

CleanSkin

Print media

Laminates

Health & Safety films

PRINTED ON FSC PAPER

Monomeric
Promo-series
100-series
Removable
Fluorescent

Cast
Graficast series

Polymeric
200/300 series

Translucent
TL  series

PVC-free
 GEF series
Etched glass films

Monomeric
Polymeric
Cast
Special formula

PVC-free
Floor graphics
Wall deco

Standard
Protective
Decorative

Wrapping films

Monomeric
Polymeric
Cast

Special formula
PVC-free
Anti skid

Signmaking films
Print media
Laminates

Go to https://omega-skinz.com/ to see all colours


