Produkter i genanvendt plast

Rubæk sælger mere og mere i genanvendt plast – både
færdige løsninger som borde, bænke, plantekummer og
hegn, men også specialfremstillede løsninger. Brædder af
genanvendeligt plast kan nemlig erstatte almindeligt træ.
Rubæk har fremstillet alt fra skure, terrasser til en 500
meter lang gangsti i Skagen, hvor der blev brugt knap 25
ton genanvendt plast.
Herning Kommune har fået opført en fiskebro i genbrugsplast. Fiskebroen er udformet som en halvcirkel.
Til denne bro er der brugt:
100 % genbrugsplast. En mængde der svarer til
158.037 plastflasker eller 1.628.260 plastikpropper
fra flasker.

Fiskebroen i Herning
Genanvendt plast er et ideel materiale til f.eks en fiskebro, da brædder af
genanvendt plast ikke rådner. Desuden er man også fri for vedligeholdelse og
materialet splintrer ikke.

Tel. 47 17 28 00 - www.rubaek.dk

Udendørs møbler

Borde/bænkesæt i ren genanvendt plast
Hos Rubæk forhandler vi udendørsmøbler i genanvendt plast. Udover at det er miljøvenligt giver det store
driftsbesparelser, da materialet er utrolig holdbart og vedligeholdelsesfrit. De fleste modeller fås i flere forskellige
farver.

Fordele ved genbrugsplast:
• Miljøvenligt
• Utrolig lang levetid
• Vedligeholdelsesfrit og kan stå ude året rundt

Canvas bord

Canvas

Canvas buet

Cavas lige

Atlantic

Level

Knokke

Knokke

Wave

Roma

Porto

Agora

Matrix picnic		

Matrix bænk

Matrix bænk

Oslo

• Gennemfarvet og massivt
• Skal ikke males eller olieres
• Det rådner ikke
• Alger og mos vokser ikke på genbrugsplast
• Genbrugsplast splintrer ikke og kan nemt
bearbejdes og erstatte træ

Borde/bænkesæt i ren genanvendt plast
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•

Enkelte modeller kan leveres med forlænget bordplade

•

Mulighed for samle-selv løsning på flere modeller

