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Vlakglas Recycling Nederland op Glasstec

Life+ project Flat to flat
Vlakglas Recycling Nederland zet zich altijd in, om zoveel
mogelijk vlakglas in Nederland in te zamelen en te recyclen. Wij
investeren hier onder andere in door deel te nemen aan diverse
onderzoeken en projecten. Een goed voorbeeld hiervan is onze
deelname aan het Flat to flat project. Om dit project te promoten
waren we te vinden op de Glasstec 2016 in Düsseldorf. Samen
met Maltha Glasrecycling bemensten we een stand om deze
innovatieve methode onder de aandacht te brengen. • • •

Vlakglas Recycling Nederland neemt, samen met Maltha
Glasrecycling, als projectpartner deel aan het Life+ project
“Flat to Flat” van AGC Glass Europe. Dit project ontvangt een
Life+ subsidie van de Europese Unie. Doel is het ontwikkelen
van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen
Life+ ‘Flat to Flat’ is een project van AGC.
van (vlak-)glasafval binnen de vlakglasproductie.
Dit project ontvangt een Life+ subsidie van de Europese Unie.
Doel van het project is het ontwikkelen van een innovatieve
Het project levert naar verwachting een vermindering op
methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak)glasafval
van 12% CO2 uitstoot, 5% energiebesparing en 25% minder
binnen de vlakglasproductie.
grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot 2018.
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G L A S S R E C Y C L I N G

Het project Flat to Flat wordt gerealiseerd met
contributie van Life+ van de Europese Unie
(referentie LIFE12/ENV/BE000214)
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Voor iedereen die vlakglasafval heeft, heeft Vlakglas Recycling Nederland een nieuwe folder
gemaakt. Daarin staat overzichtelijk waarom, waar en hoe het vlakglasafval ingeleverd kan
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