
SAES International, exclusieve 
distributeur van onder meer 
Epiroc, Erkat, LaBounty en VTN, 
is in de diverse media met name 
bekend om de grotere uitrustings-
stukken. Het productengamma 
echter omvat uitrustingsstuk-
ken van ieder formaat.

Zo behoren de Epiroc SB-serie hydrau-
lische sloophamers tot de zogenaamde 
“fast movers” van Saes. En met een goede 
reden. Deze hamers zijn kwalitatief name-
lijk ongeëvenaard. Een eigenschap die 
ook door diverse verhuurbedrijven wordt 
erkend. Zij vernieuwen hun bestaande 
vloot in toenemende mate met de Epiroc 
SB-serie sloophamers. Daarnaast hebben 
deze hamers een ongekend hoge slag-
kracht, een water- en een luchtaansluiting, 

alsook een compact design waardoor zij 
uitermate geschikt zijn voor het werken in 
kleine ruimtes. 
Saes biedt haar klanten kosteloos een 
hamer ter overbrugging aan wanneer de 
klant zijn of haar SB-hamer voor onder-
houd aanbiedt.

Voor meer informatie 
neemt u contact op met:

SAES International B.V. 
Lozerweg 10-14, Weert 
Tel. +31 (0)495-561929 
E-mail: info@saes.nl 
www.demolitiontools.eu

Ongeëvenaard: Epiroc 
SB-serie sloophamers

| december 2020BEwerken10

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor 
het recyclen van kunstgrassportvelden 
is inmiddels volledig operationeel. Vlak 
voor de zomer werd gestart met de ver-
werking van velden die dit jaar het einde 
van hun levensduur hebben bereikt. Het 
recyclingproces is vrijwel 100% circulair 
met als eindresultaat drie gecertificeerde 
nieuwe grondstoffen. GBN-AGR is een joint 
venture van GBN , Antea Sport, EdelGrass, 
Ten Cate Grass Group, CSC Sport, Green-
fields, Domo Sports Grass en Sport and 
Leisure group

De recyclingfabriek van GBN-AGR heeft 
een plek gekregen in de circulaire cluster 
van het Westelijk Havengebied Amster-
dam. Op het terrein, met een oppervlakte 
van 30.000 m2, vindt het volledige proces 
van kunstgrasmat tot hoogwaardige eind-
producten plaats. Dit voorkomt tussenop-
slag op andere locaties of transport naar 

het buitenland. De fabriek beschikt over 
voldoende capaciteit om de volledige jaar-
lijkse hoeveelheid end-of-life kunstgras-
sportvelden in Nederland te verwerken. 
Het gaat om circa 200 velden die na tien 
jaar niet meer de vereiste sporttechni-
sche kwaliteiten hebben. Tot voor kort 
belandden deze op een grote afvalberg, bij 
gebrek aan een verantwoorde duurzame 
verwerkingsvoorziening.

100% gerecyclede producten
In het recyclingproces worden zand en 
rubber uit de kunstgrasmatten geschud 
en vervolgens gescheiden en gewassen 
om als zuivere grondstoffen hun volledige 
waarde terug te krijgen. De matten zelf 
worden versnipperd en verwerkt tot het 
zogenoemde recycled turf agglomeraat 
(RTA). Het schone zand is opnieuw geschikt 
als infill in kunstgrassportvelden of bij-
voorbeeld als drainagezand. De gereinigde 
rubberkorrels vinden hun weg vooral naar 
de industrie en het RTA leent zich goed 
voor uiteenlopende kunststoftoepassingen. 
Alle drie gerecyclede producten zijn gecer-
tificeerd. Het zijn hoogwaardige grondstof-
fen met een hoge milieuwaarde en een 
marktconforme prijs. Het productieproces 
zelf is door Kiwa gecertificeerd en wordt 
jaarlijks gecontroleerd.

Foto: GBN Artificial Grass Recycling

Kunstgrasvelden recyclen tot 
hoogwaardige nieuwe producten

Podium B - BRBS/BEWERKEN NIEUWSBRIEF
• 1 x per 2 weken
• 1.400 abonnees  
2 soorten banners + advertorial
• Pagina brede banner = € 195 per editie
• Advertorial = € 195 per editie 
• Kolom banner = € 85 per editie 

Dit zijn overduidelijk zeer opvallende uitingen. 

De advertorial heeft zelfs een andere achtergrond 
voor extra contrast (tov andere uitingen).
Incl. uw logo en uw website link. 

GRATIS EXTRA CROSSMEDIALE MULTI-EXPOSURE: 
Boekt u dit meerdere malen dan plaatsen wij uw promotie tevens als 1/2 pagina redactie in het magazine. 
Deze multi-Exposure levert u het hoogst aantal contacten op. Met de autoriteit van de BRBS als aanjager betekent 
dit succesvolle communicatie! 

Podium A - WEBSITE
1. BANNER
•  Het kennisplatform van de 

RECYCLEwereld;
•  De advertentie staat, net als in 

het papieren magazine, altijd 
naast redactionele content. 
 Belangrijk: De advertentie 
bereikt nu ook personen die 
print tijdelijk niet zien vanwege 
corona, locatie-hoppen of 
flexwerk;

•  Optimale SEO door aanwezigheid 
op de website van dé autoriteit in 
de branche;

•  Deze opvallende 300*250 banner 
is slechts € 225 per mnd. 

2. PARTNER CONTENT
•  UW CONTENT + uw eigen profiel 

pagina op BRBS-recycling:
•  Uw artikel, uw uitleg, uw kennis 

precies daar waar uw doelgroep 
het mag verwachten.

•  Hier heeft uw content altijd de 
juiste timing.

•  Hier is uw doelgroep ontvankelijk 
voor informatie.

•  Uw eerdere “POSTS” worden 
fraai gepresenteerd op uw profiel 
pagina binnen de BRBS-recycling 
site.

•  Zo krijgt de bezoeker een perfect 
beeld van uw mogelijkheden.

•  Uw eigen profiel pagina voor uw 
content = € 975,-- voor een half 
jaar ; € 1475,-- voor een jaar.

DE BRBS RECYCLING 
IS LEADING 
IN DEZE 
MARKT

MET ÉÉN NET VANG JE DE DOELGROEP NIET MEER. 
BRBS RECYCLING ZET IN 
OP VELE FRONTEN. 
U KUNT HIER GEBRUIK 
VAN MAKEN.

A1

A2

DEEL KENNIS 
MET UW MARKT

Podium C - MAGAZINE BEWERKEN
Elke keer dat u een advertentie plaatst heeft u een 1/2 pagina 
redactie ruimte ter beschikking. Perfect voor uw “hoe & waarom” 
uitleg. 

FORMAAT ADVERTENTIE 
OF
ADVERTORIAL: 1/1 PAGINA  1/2 PAGINA
Frequentie 1x 4x 1x 4x

Prijs per 
plaatsing: € 945.-- € 805,-- € 565,-- € 495,--

REDACTIE Incl.1x 1/2 pag incl. 4x 1/2 pag Incl. 1x 1/2 pag incl. 4x 1/2 pag
 redactie redactie redactie redactie
  

VERSCHIJNINGSDATA 2023
- 13 maart
- 12 juni
- 18 september
- 15 december
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