
Geef circulair een kans

KANSRIJKE TOEKOMST

Circulair heeft de toekomst. En wij willen die toekomst een kans geven. 
De urgentie is hoog en daarom maken we kansen zichtbaar, om iedereen in 
beweging te brengen. We geloven in een toekomst vol met kansen die voor 
iedereen voor het grijpen liggen.

ZELFREDZAAM DUURZAAM

Duurzaam klinkt vaak als een ver van je bed show; en iets van de dag van 
morgen. We maken het juist vandaag mogelijk dat je zelf een stap kan zetten, 
op weg naar duurzaam. Klein of groot. De keuze is aan jou. In alles wat we 
doen hebben we het volste vertrouwen in jouw vermogen en vaardigheden.

ZEKER BESCHERMD

We bieden een oplossing voor kabelbescherming die 
zekerheid biedt. Als je zelf circulair een kans wil geven, 
dan wil je zeker in je schoenen staan. Ook al is het 
allemaal nieuw en onwennig, je wilt gaan voor 
tried & tested. Circulartube is KIWAGREEN 
gecertificeerde kabelbescherming en biedt 
die zekerheid.

https://circulartube.nl


KRACHT

Geef circulair een kans. Kies voor een gecertificeerd toekomstbestendig product.

 - Eerste leverancier van kabelbescherming met KIWAGREEN gecertificeerd keurmerk.
 - Als leverancier actief meegewerkt aan de totstandkoming van deze buisnormering.
 - Gefabriceerd uit volledig post consumer-industrial afval.
 - 99% recycle aandeel/99% gemaakt van recycle HDPE materiaal.
 - Gecertificeerde keuze met een vergelijkbare prijs als traditionele fossiele mantelbuizen.
 - ●Hergebruik verzorgd en geborgd door branchegerelateerd Buizen Inzameling Systeem (BIS).
 - Positieve impact op bedrijf, keten en maatschappij.
 - Logische keuze voor projecten waar duurzaamheid van belang is. 

PRAKTISCH

 - Fossielvrije HDPE mantelbuis die geschikt is voor zowel installatie via een horizontale 
boring als voor een open sleuf installatie.

 - Levering zowel op lengte, rol als op haspel mogelijk.

Haspels
DIVERSE AFMETINGEN

Buizen
DIVERSE AFMETINGEN
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SERVICE

 - Haspelservice:
 - Projectspecifieke haspelinhouden waardoor efficiënt kan worden besteld en afval tot 

minimum wordt beperkt.
 - Goede beschikbaarheid van haspels in diverse afmetingen, altijd in staat om snel op 

haspels te leveren.
 - Identificatie door haspelnummering en inhoudsmelding.
 - Keuze voor levering door Nederlands sprekende chauffeur. 

 -  Lossen vrachtwagens: verzorgen van het lossen van de buizen of haspels op een project. 

 - Beschikbaarheid: in staat tot snelle productie en levering, waar gewenst werken met 
afroeporders waardoor een project nooit zonder mantelbuis hoeft te zitten. Diverse 
HDPE-soorten zijn te vinden op Tubefinder.nl. Daar vind je voor elke toepassing een 
mantelbuis (nieuw materiaal, hoogwaardig recycle of een recycle mantelbuis speciaal 
voor open sleuf c.q. open ontgraving legmethode). 

 - Projectaanpak: afstemmen leverschema met klanten, omdat bijna elk 
project anders dan gepland kan lopen. 

 -  Terugnemen buis: als duurzame koploper in staat om buis terug te 
nemen (graag maken we maatwerk afspraken over de logistiek).

Wij houden als partner graag contact om onze dienstverlening te
optimaliseren en waar mogelijk in te spelen op aanvullende wensen. 
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