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Kuip van gerecycle PET-flessen

Felt geeft afval een mooi 2e leven. Het einde van 60 PET-flessen 

is het basismateriaal voor elke Felt stoel. 

Een moderne stoelenlijn vervaardigd van een bijzonder materiaal: 

gerecyclede PET-flessen.  In elke kuip krijgen 60 PET-flessen 

een tweede leven. 

Van PET-fles tot Felt-kuip is een proces van ‘upcycling’. 

Hierdoor is deze stoel uitermate geschikt voor circulaire 

inrichtingsconcepten.
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materiaal

1.  staal 

2.  gerecycled PET

3.  duurzaam hout

4.  polyester

5.  overig
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http://www.deprojectinrichter.com


Herkomst materialen
De leveranciers van alle grondstoffen en materialen komen bij 

voorkeur uit Nederland of uit omringende West-Europese landen. 

Controle op het vlak van sociale en ecologische omstandigheden is 

hierdoor eenvoudig uit te voeren. Binnen onze kwaliteit-, milieu-, en 

arbosystemen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 26000 worden deze 

toeleveranciers zorgvuldig geselecteerd en continu beoordeeld.
PEFC - verantwoord hout

FSC - verantwoord hout

ISO 9001 - kwaliteit

ISO 14001 - milieu

ISO 26000 - maatschappelijk verantwoord ondernemen

NPR 9026 - zelfverklaring ISO 26000

ILO - arbeid en sociale standaarden
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Verpakking
Stoelen worden verpakt in plastic hoezen, die uiteraard van 

gerecycled plastic gemaakt zijn. Tijdens het transport worden 

onze producten nog extra beschermd door pakdekens. De 

dekens zijn voor 100% gemaakt van oude kleding. Dekens 

worden retour genomen en 100% hergebruikt.

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Certificeringen en standaarden VepaSecond life, recyling & upcycling
Stoel Felt kan 2 of 3 levens meegaan. De kuip kan na de 

levensduur weer opnieuw verwerkt worden tot PET-vilt.

De materialen stof, staal en hout worden voor 100% gerecycled: 

de stof is hernieuwbaar en composteerbaar, staal is grondstof 

voor nieuw buismateriaal en hout levert ons groene energie op.

Hout voor minimale milieubelasting
Het materiaal van een meubel bepaalt voornamelijk de 

milieubelasting. Vepa kiest daarom bewust voor hout. Hout is 

in de gehele productieketen het minst CO2 belastend van alle 

gangbare grondstoffen. Hout compenseert in de groei zelf voor 

de CO2 en is daarom CO2 neutraal. 

En uiteraard gebruikt Vepa alleen hout met een 

duurzaamheidscertificaat.

Duurzaam geproduceerd in Nederland
Het gehele productieproces van Vepa vindt plaats in eigen 

fabrieken in Nederland te Hoogeveen, Wijchen en Emmen. Het 

made-in-holland-label is een bewuste keuze ten aanzien van 

constante strenge kwaliteit-, milieu- en arbonormen.

staal 

montagematerialen

PET vilt

http://www.deprojectinrichter.com

