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Streven naar honderd
procent hergebruik in een
wereld van schaarste
afval. We gooien het weg, we stoppen het in
zakken, we werpen het in bakken. om er
vervolgens niet meer naar om te kijken. rommel
waar we liefst zo snel mogelijk vanaf willen.
Want: ogenschijnlijk nutteloze overblijfselen,
toch? niet als het aan Bollegraaf recycling
solutions ligt. het bedrijf in appingedam
produceert sorteersystemen voor de verwerking
van alle voorkomende afvalstromen.
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