
Het rijstvlies verkeersbord is onnavolgbaar 
als het gaat om 100% duurzaamheid.

Biobased grondstoffen zijn pas echt duurzaam als deze niet conflicteren met andere productie-
stromen zoals riet of hennep. Het is nog mooier als je niets hoeft te kweken maar gebruik maakt 
van restmaterialen. Rijstvlies is een restmateriaal uit de productie van rijst, het meest gegeten 
voedsel ter wereld. Het gebruik hiervan conflicteert met geen enkel ander productieproces. 

100% restmateriaal

De verkeersborden worden gefreesd uit plaatmateriaal, het restmateriaal gaat vervolgens voor 100% 
terug in het productieproces voor het maken van nieuwe borden. Ook een beschadigd verkeersbord 
wordt ingenomen en gaat eveneens 100% terug in het productieproces. Er is 0% materiaalverlies.

100% circulair op productniveau

Het rijstvlies verkeersbord bestaat voor 100% uit echte biobased materialen, namelijk 60% rijstvlies, 
22% steenzout en 18% minerale olie. De grondstoffen worden volledig in Europa gewonnen.  

100% van eigen continent

Rijstvlies heeft van nature een waterafstotende werking om de rijstkorrel te beschermen tegen 
vocht. Deze unieke eigenschap zorgt ervoor dat het plaatmateriaal niet kan uitzetten, schimmelen of 
verrotten. Op het rijstvlies paneel wordt 80 jaar garantie gegeven. 

80 jaar garantie

Onze biobased verkeersborden zijn per 15 juli 2020 officieel CE-gecertificeerd door KIWA.
Het verkeersbord heeft alle tests glansrijk doorstaan, zodat het product veilig is voor alle 
verkeersdeelnemers. Hiermee voldoen we aan de strenge eisen van EN 12899-1 en NEN 3381:2020.

100% CE-gecertificeerd 

De rijstvlies verkeersborden zijn qua maatvoering onbegrensd en zijn zowel voor Rijkswegen, 
Provinciale wegen als gemeentelijke wegen volledig NEN-gecertificeerd en leverbaar.

100% alle verkeersborden

In 2020 hebben we de NENnovation Award voor start-ups gewonnen. De maatschappelijke relevantie 
van de rijstvlies verkeersborden is door de jury zeer hoog beoordeeld. Een prachtig voorbeeld van out-
of-the-box denken, het circulaire karakter en slim hergebruiken van restafval gaf de doorslag. 

2020 NENnovation Award
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Meer weten? Neem contact op.


