OVER FALK BOUWSYSTEMEN
FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor dak,
wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een duurzame
en veelzijdige bekleding van daken en gevels die bepalend
zijn voor de identiteit van een gebouw. Bij FALK bepaalt
u die identiteit zelf. Zeker nu u kunt kiezen voor een
circulair sandwichpaneel met CradleCore® isolatiekern.
Daarnaast kiest u natuurlijk zelf de kleur, isolatiewaarde
en het type coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen is FALK in staat om
snel en adequaat de juiste producten op de
juiste plaats te leveren. De afgelopen jaren
zijn al miljoenen vierkante meters FALK
panelen gemonteerd op utiliteitsgebouwen,
woningen, stallen, showrooms en alle
andere gebouwtypen.

FALK, slim bouwen aan een
circulaire toekomst.

Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische
informatie in deze flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN
rechten aan worden ontleend.
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DUURZAAM BOUWEN
MET FALK BOUWSYSTEMEN
Vanuit de filosofie dat onze aarde geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is,
heeft FALK Bouwsystemen samen met zusterbedrijf InSus de achterliggende jaren
veel geïnvesteerd in het circulair maken van sandwichpanelen. Met succes. Het
eerste circulaire sandwichpaneel ter wereld is een feit.
Al 13 jaar werken we bij FALK dagelijks aan de

geresulteerd in bijzondere resultaten.

productie en levering van sandwichpanelen.

We zijn vanaf nu in staat om vanuit onze

Met een jaarlijkse productiecapaciteit van ruim 4

sandwichpanelen weer een nieuwe isolatiekern

miljoen vierkante meter hebben we op het vlak

te realiseren die geschikt is voor toepassing in

van duurzaamheid een verantwoordelijkheid te

nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit proces

nemen. Een uitdaging die we graag aangaan.

kan eindeloos plaatsvinden.

De afgelopen jaren staken we veel energie

Deze unieke kern draagt de naam CradleCore®

in het recyclebaar maken van PIR. Dit heeft

en is vanaf nu verkrijgbaar bij FALK.

CRADLE-TO-CRADLE
Met een terugname- of
terugkoopgarantie

EEN EINDELOZE TOEPASSING
Circulaire transitie

Dit circulaire proces ziet er als volgt uit; InSus

Een sandwichpaneel is een prachtig

recyclet het productieafval van FALK bij haar

product met constructieve en isolerende

fabriek in Duiven, evenals de sandwichpanelen

eigenschappen. Het staal is volledig circulair,

die aan het eind van hun levensduur worden

maar het PIR isolatiemateriaal is niet recylcebaar.

ingeleverd. In de fabriek wordt de gebruikte

Daarom wordt deze kostbare grondstof tot

CradleCore® kern gescheiden van het staal.

op heden verbrand. Dat gaat ons aan het

Het staal wordt gerecycled in hoogovens

hart. Verantwoordelijkheid nemen betekent

en vervolgens weer toegepast in een nieuw

voor FALK meer dan alleen het afleveren van

product. De CradleCore® isolatiekern wordt

producten op de bouwplaats.

verwerkt tot een nieuwe hoogwaardige en
circulaire isolatieplaat voor de bouw. Zo

Circulaire schuimkern

blijft de CradleCore® isolatiekern uit onze

FALK Bouwsystemen lanceert het eerste

sandwichpanelen nu ook bruikbaar voor de

sandwichpaneel met een circulaire isolatiekern.

generaties na ons.

Meer informatie ontvangen over
de meerwaarde van het circulaire
sandwichpaneel?
falkbouwsystemen.nl/cradlecore

WAAROM CRADLECORE®?
Naast de wetenschap dat uw FALK panelen met circulaire CradleCore® isolatiekern
gerecycled worden, levert dit nog veel meer voordelen op.
GARANTIE
Standaard worden de FALK panelen met CradleCore® isolatiekern geleverd met een
terugnamegarantie. Deze garantie geeft aan dat het paneel volledig circulair is en alle gebruikte
grondstoffen weer kunnen worden hergebruikt. Optioneel kan gekozen worden voor een
terugkoopgarantie. Zo blijft de kostbare grondstof ook beschikbaar voor volgende generaties.

Terugnamegarantie (standaard)

Terugkoopgarantie (optioneel)

InSus garandeert met deze garantie dat het

Deze garantie houdt in dat het paneel

paneel na 40 jaar weer wordt teruggenomen

binnen 25 jaar weer wordt teruggekocht

tegen de dan geldende storttarieven.

door InSus. Als gebouweigenaar behoudt

Hiermee komt er dus geen afval vrij en wordt

uw gebouw dus altijd een restwaarde.

het materiaal volledig hergebruikt. Dit kan

Dit is een interessante investering die

vervolgens weer worden toegepast in de

tevens circulariteit stimuleert. Na 25 jaar

bouw. Deze garantie is gebonden aan het

loopt de terugkoopgarantie automatisch

adres waarop het gebouw wordt geplaatst en

over in een terugnamegarantie. Ook de

wordt dus verstrekt aan de gebouweigenaar.

terugkoopgarantie is adresgebonden
en wordt dus direct verstrekt aan de
gebouweigenaar.

We hebben één aarde, daar moeten we zuinig op zijn! Door te kiezen
voor FALK en CradleCore® blijven kostbare grondstoffen op de
lange termijn bruikbaar binnen de bouwsector.
Patrick van Haaften - Marketing Manager

LAGE SCHADUWPRIJS
Binnen de bouw worden er steeds strengere eisen gesteld, zeker met betrekking tot de
milieuprestaties. Door te werken met CradleCore® isolatieschuim profiteert u van een zeer lage
LCA (ook wel schaduwprijs genoemd), wat ten gunste komt van de Milieu Prestatie van uw Gebouw
(MPG). De MPG berekening toont de duurzaamheid van een gebouw aan. Hoe lager de MPG, hoe
beter.

VOORDELEN VAN FALK
De achterliggende jaren heeft FALK al veel geïnvesteerd in een duurzame wijze van productie. We
hebben duurzame productielocaties en kopen onze grondstoffen bij milieubewuste leveranciers.
Omdat onze fabriek is gevestigd in Ede, het hart van Nederland, zijn de bouwlocaties altijd in de
buurt. Daarnaast voldoen de panelen van FALK aan verschillende kwaliteitsnormen, zoals BES6001,
BREEAM-NL, ISO14001 en FM Approval.

VOORDELEN VAN CRADLECORE®
✓
✓
✓

Standaard garantie tot terugname tot maar

circulaire sandwichpanelen met een lage

liefst 40 jaar na aankoop.

schaduwprijs.

Optionele garantie tot terugkoop na 25 jaar

✓

Daarnaast beschikken FALK

na aankoop.

sandwichpanelen over de certificaten:

Milieu Prestaties van het Gebouw

BES6001, BREEAM-NL, ISO14001 en FM

(MPG) verlagen door toepassing van

Approved.

Direct een afspraak maken om door
te praten over duurzaam bouwen?
Bel: (0318) 670 670!

TOEPASSING VAN CRADLECORE®
Het CradleCore® isolatieschuim is recyclebaar en dus een duurzame oplossing met
veel bijkomende voordelen. Voorbeelden hiervan zijn de garanties en bijbehorende
lage schaduwprijs.
CradleCore® is toepasbaar bij alle

Belangrijke eigenschappen van FALK panelen

sandwichpanelen van FALK. Dat betekent

zijn de hoge isolatiewaarden, een goede lucht-

dat naast de voordelen die dit circulaire

en waterdichtheid, ruime keuze uit kleuren,

isolatiemateriaal biedt, de sandwichpanelen van

coatings en profileringen en een Confidex®

FALK hun bestaande kenmerken behouden.

garantie van staalleverancier TATA Steel.

Wist u dat...
Bouwmaterialen een grote impact op het milieu hebben. Ruim 40% van de Nederlandse
afvalberg is afkomstig uit de bouwsector.

FALK BOUWSYSTEMEN EN INSUS
Recent werd de samenwerking tussen FALK Bouwsystemen en zusterbedrijf InSus
ondertekend. Samen werken beide bedrijven aan een circulair sandwichpaneel.
FALK produceert de sandwichpanelen, InSus neemt de recycling van het
bestaande PIR materiaal op zich. Samen staan we voor een lancering van
een wereldwijd uniek concept: het op hoogwaardige wijze recyclen van PIR
isolatiemateriaal.
In samenwerking met zusterbedrijf InSus biedt

de end-of-life cyclus door InSus ingenomen

FALK een toekomst aan PIR isolatieschuim.

en via upcycling in nieuwe grondstoffen

InSus verwerkt het productieafval én de

getransformeerd. Bij upcycling wordt aan oude

terugkomende sandwichpanelen. Hiermee komt

materialen een nieuwe en meer duurzame

er een einde aan de lineaire productie en stapt

functie gegeven. Deze grondstoffen worden

FALK over naar een circulaire productie.

toegepast in andere bouwmaterialen, waaronder

Geproduceerde sandwichpanelen worden aan

een hoogwaardige en circulaire isolatieplaat.

CIRCULAIRE SANDWICHPANELEN
Hoe werkt het in de praktijk?

DE CIRKEL IS ROND!
Bekijk hoe FALK zijn sandwichpanelen
circulair maakt met InSus en CradleCore®

FALK maakt
sandwichpanelen

InSus verwerkt
productieafval

InSus
recyclet PIR

PIR krijgt
een tweede leven.
In de bouw en
in FALK panelen

Panelen worden
ingenomen aan het
einde van de
levensduur

Pallets worden
meegenomen voor
hergebruik
Panelen toegepast
op bouwplaats

