
Marmax gerecycled plastic producten

Gerecycled plastic in een circulaire economie
De massaproductie van plastic begon ruim 60 jaar geleden. Op plaatsen waar eerder hout of beton 
werd toegepast, ging men over op plastic omdat het goedkoop is en licht van gewicht. Daarbij 
komt: plastic genereert minder CO2 en er is minder water en energie nodig voor de productie in 
vergelijking met hout.

Een voordeel én nadeel van plastic is dat het niet rot. Wat te doen met plastic dat nutteloos is 
geworden?

DeckX Products is hét verkooppunt in Nederland van Marmax gerecycled plastic producten voor 
o.a. inrichting van de openbare ruimte, campings, havens, scholen en speeltuinen.

Eigenschappen Marmax producten
+  Zeer duurzaam

+  Eenvoudig te bewerken

+  Zeer sterk en robuust

+  UV-bestendig en splintervrij 

+  Rot- en algenvrij, bestand tegen insecten

+  Geen uitloging

+  Onderhoudsvrij

+  Graffitibestendig

+  Opnieuw te recyclen

In een Junior Picknickset zijn 832 gebruikte 
plastic melkflessen (2 l) verwerkt.

Buitenspelen 
De speelobjecten, van zandbak tot voetbaldoel, zien 
er kleurrijk uit. De producten zijn veilig omdat het 
materiaal niet scheurt, splintert en rot. Oppervlakken 
waarop wordt gelopen zijn uitgevoerd met een grof 
loopdek profiel. De speelobjecten zijn leverbaar in 
diverse kleurencombinaties. 

Personificatie is mogelijk door uw (school)logo in het 
zeil van de speelboot of het nummerbord van de auto 
af te laten drukken.
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Meubilair
Het straatmeubilair is massief, duurzaam, 
milieuvriendelijk, veilig, onderhoudsvrij en 
rotvrij. Door uw eigen kleurencombinatie te 
kiezen past het meubilair bij uw bedrijfsstijl. 
Sportbanken zijn uit te voeren in de kleuren 
van de sportclub.

Hondenspeeltoestellen
Voor honden is het belangrijk dat er plekken zijn 
waar ze los mogen lopen. Een oplossing voor 
stedelijk gebied is een hondenspeeltuin. De 
hondenspeeltuin is dé plek voor socialisatie van 
de hond. Voor hondenspeeltuinen, hondenasiels, 
hondenpensions en campings is er een uitgebreid 
assortiment toestellen.

Zie onze website voor het complete assortiment 
en plaats online eenvoudig een bestelling. Voor 
meer informatie neemt u contact op met ons 
kantoor.

Kindermeubilair
Het kindermeubilair is ideaal voor scholen, 
campings en speelplaatsen: het gerecyclede 
plastic is onderhoudsvrij en splintert niet. 
Het is eenvoudig met een sopje te reinigen. 
Het kindermeubilair is te leveren in diverse 
kleurencombinaties en twee zithoogtes, 
250mm en 305mm.

Inrichting van de openbare ruimte
Omdat de Marmax producten van gerecycled plastic geen onderhoud nodig hebben, zijn ze ideaal 
in de buitenruimte. Het product is kostenbesparend omdat het geen schilderbeurt nodig heeft, 
het graffitibestendig is en rotvrij. Een hekwerk of vlonder van gerecycled plastic is over de gehele 
levensduur goedkoper dan een hekwerk of vlonder van hout.

+  Bekijk de website en ontdek de plantenbakken, hekwerken en vissteigers.

+  De aanleg van een vlonder is maatwerk. Neemt u daarvoor contact op DeckX Products.


