


Het zijn kunststoffen die hun levenscyclus
hebben voltooid, maar nog steeds
kunnen worden hergebruikt in plaats van
op een stortplaats te eindigen. Wanneer
kunststoffen worden hergebruikt en
verwerkt tot nieuwe producten, zoals
Sustonable, vereist het productieproces
geen fossiele brandstoffen als grondstof,
met talloze ecologische voordelen.
 
 
 

Stel je een materiaal voor dat nooit afval
wordt, dat nooit op een stortplaats eindigt.
100% recyclebaar zonder gevaarlijke
chemicaliën. 
Een materiaal dat efficiënt wordt
geproduceerd om een nutteloze verspilling
van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen...
Welkom bij de Duurzame Revolutie.
Welkom bij Sustonable.
 
Sustonable brengt het enige echt duurzame
composiet steen naar elk architectonisch en
ontwerpproject, waarbij een unieke
combinatie van kwarts en gerecycled PET*-
plastic wordt gemengd (ook bekend als
polyethyleentereftalaat, veel gebruikt in drank-
en voedselverpakkingen vanwege de
veiligheidskenmerken voor menselijk gebruik),
en PET het enige bindmiddel is.
 

Het gerecyclede PET-plastic dat
Sustonable gebruikt, is ongeveer 100%
post-consumer. Post Consumers* zijn
samengesteld uit gerecycled plastic dat
wordt gebruikt om een artikel te
vervaardigen (zoals een plastic waterfles),
dat vervolgens wordt weggegooid,
verzameld, schoongemaakt en opnieuw
verwerkt. 

BEDENKEN...

* Chemisch gezien is PET een polymeer dat wordt verkregen uit een polycondensatiereactie tussen tereftaalzuur en ethyleenglycol. Zodra het
reactieproces is voltooid, is PET een zeer stabiel polymeer. Het behoort tot de groep van synthetische materialen die polyesters worden genoemd, en in
tegenstelling tot onverzadigde polyesterharsen, is PET vrij van vluchtige/schadelijke oplosmiddelen.
**Verwar pre-consumer afval niet, want pre-consumer is een weggegooid materiaal voordat het zelfs maar klaar was voor gebruik door de
consument. Het is de herintroductie van productieafval (zoals nooit gekochte kranten, defecte aluminium blikjes of defecte plastic flessen) terug in het
productieproces. Pre-consumer afval wordt veel gebruikt in de verwerkende industrie en wordt vaak niet beschouwd als recycling in de traditionele
zin.



En dat doen we bij Sustonable, voor
elke m2 plaatmateriaal recyclen we
100 PET flessen. We ruimen de aarde op
door het weggegooide plastic te
hergebruiken in resistente en duurzame
plaatmaterialen. 
We willen iets veranderen. We willen de
tonnen plastic afval in de oceanen en op
land van onze geliefde planeet
voorkomen.
 

Wij recyclen 100 PET-
plastic flessen voor

elke m2 aan
oppervlakte die we

creëren
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WELKOM BIJ DE
DUURZAME
REVOLUTIE.
WELKOM BIJ
SUSTONABLE





Sustonable is het nieuwe revolutionaire duurzame,
dunne en ultralichte plaatmateriaal gemaakt met een
unieke combinatie van kwarts en gerecycled PET-
plastic.
Duurzaamheid komt door het kwarts- en PET-mengsel.
Deze combinatie wordt gevormd wanneer beide
materialen worden verwarmt tot 250-300 ° C en het PET
smelt. Door het warmteproces transformeert het
mengsel in een vloeibaar mengsel dat door een
continue pers wordt verdeeld en opgebouwd.
Vervolgens laat men het mengsel afkoelen om weer een
stabiele vaste stof* te worden. 
Sustonable past geen giftige katalysatoren of
versnellers toe in het proces, en dit komt omdat de
productielijn van Sustonable is ontworpen met het oog
op duurzaamheid en circulariteit. Het hele industriële
proces is ontworpen om geen gasdampen uit te stoten
of stofwolken te creëren. 
 

WAT IS
SUSTONABLE  

Het proces is een gezonde balans tussen de juiste
temperaturen, schone materialen en de juiste
technieken om voor onze medewerkers praktisch
minimale en veilige emissies te realiseren.
 
Sustonable is de evolutie van de traditionele
samengestelde stenen oppervlakken en
werkbladen tot een meer ecologisch, betaalbaar
en recyclebaar alternatief voor architecturale en
decoratieve projecten.
 
Sustonable past perfect in elk project dat duurzaam,
resistent en elegant moet zijn. Het is een veelzijdig
materiaal dat kan worden gebruikt voor
keukenbladen, achterwanden, werkbladen,
wandpanelen, tafelbladen, bars, badkamerwanden
...
 
 
 

 

"Sustonable
past geen
giftige
katalysatoren
of versnellers
toe in het
proces"
 

#DIFFERENTBYDESIGN #SUSTAINABILITYMATTERS



HET PET-plastic dat voor het duurzame
industriële proces wordt gebruikt, is afkomstig
van recyclingfaciliteiten in de buurt van onze
fabriek in Polatli, Ankara. Deze bedrijven halen
plastic flessen uit containers en zetten deze in
een sorteerproces. Tijdens dit proces worden
metalen en onzuiverheden (van andere
materialen zoals plastic materialen zoals PE, PP
en PVC) verwijderd, waardoor alleen
frisdrankcontainers en waterflessen
overblijven. 
We voeren ook een kleurselectie uit binnen de
plastic flessen: alleen blauwe en kleurloze
kleuren zijn toegestaan om interferentie met
de kleurtoon van het materiaal te voorkomen.
Nadat het juiste PET-plastic is geselecteerd,
wordt het versnipperd, waarna het tot 9 mm
plastic korrels wordt verwerkt.
Na de versnipperings stap gaan de gerecyclede
plastic pellets naar het wasproces, waar
organische verontreinigingen worden
verwijderd, waaronder aarde en zand. 
 
 
 

Bij een reeks opeenvolgende wasbeurten
worden de residuen van
oppervlakteactieve stoffen die in het
wasproces worden gebruikt, afgevoerd,
waardoor het materiaal schoon wordt.
De gereinigde korrels worden vervolgens
gedroogd bij 150ºC tot 180ºC om
vocht** te vermijden bij opslag **(PET is
hygroscopisch, absorbeert water uit de
omgeving).
Wanneer het gerecyclede materiaal
aankomt in de Sustonable-fabriek in
Polatli, wordt er een dubbele controle
uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er
geen metaalresten zijn, omdat deze de
kleur van de plaat kunnen aantasten.
Daarna wordt het weer gedroogd om
ervoor te zorgen dat de gerecyclede
plastic korrels niet vochtig zijn. 
 

HOE GEBRUIKEN
WE PET?
 



HET NIEUWSTE VAN HET NIEUWSTE
Sustonable heeft pionierswerk verricht met
het gebruik van kwarts en gerecycled PET uit
plastic flessen en heeft deze
getransformeerd tot het slimste decoratieve
plaatmateriaal op de markt.
 
ZEER HOGE SLAGVASTHEID 
Sustonable vermindert de kans op barsten of
breken tijdens de installatie in tegenstelling
tot andere composietstenen en keramische
materialen.
 
ZEER GOED BESTAND TEGEN
VLEKKEN
Sustonable is uitzonderlijk goed bestand
tegen vlekken omdat het is gemaakt van niet-
poreuze inerte materialen.
 
WATERBESTENDIG
De bijna nul porositeit maakt Sustonable een
waterdicht oppervlak, dus het is een perfect
materiaal om aan te brengen wanneer
contact met water het geval is.
 
LICHTGEWICHT 
Als resultaat van ons continue
productieproces produceert Sustonable
dunne platen die ongeveer 60% minder
grondstoffen gebruiken dan sommige
traditionele producten en 0% afval
genereren. 
 

VOORDELEN

ESTHETISCHE ISOLATIE 
Sustonable helpt de warmtestroom te
verminderen en de geluidsisolerende
isolatie te verhogen, terwijl ze geweldige
esthetische eigenschappen combineren.

TIJD BESPAREN
Sustonable wall panels reduce the time of
labour on site. Wall panel sections can be
brought cut-to-size to the site and installed
quickly. You won’t need three people to
transport one slab.
 
 
 

HYGIËNISCH, GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN EN SCHOON TE
MAKEN
Sustonable is ook een van de meest
hygiënische materialen die beschikbaar zijn op
de panelenmarkt vanwege de vrijwel nul
porositeit. Het voorkomt de vorming van
alledaagse vlekken en maakt het schoonmaken
sneller en gemakkelijker. 

DUURZAAM
Sustonable maakt composietstenen panelen
van gerecyclede PET-plastic flessen, waarmee
we ons afval een nieuw doel geven en
tegelijkertijd de oceanen en bergen plastic
opruimen. Sustonable benodigd ook minder
energie dan traditionele materialen om
dezelfde hoeveelheid m2 te produceren.
Duurzame abiotische uitputtingsfossielen
(ADP) is 161 Megajoule (MJ), terwijl het
gemiddelde verbruik voor traditionele
materialen 537 MJ is. 

Duurzame oppervlakken zijn:

LAAGSTE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK
Sustonable is het paneel dat de minste CO2 in
de atmosfeer afgeeft tijdens productie in
vergelijking met traditionele materialen voor
decoratieve panelen. De ecologische
voetafdruk van Sustonable is 62% lager,
namelijk het Global Warming Potential (GWP)
11 kg CO2eq. Het steekt gunstig af bij deze
vergelijkbare materialen, die gemiddeld 31 kg
CO2eq zijn. 
 
 
 



VRIJ VAN GEVAARLIJKE
CHEMICALIËN
Sustonable verlangt om wereldwijde
vervuiling te verminderen en een schoner
milieu te genereren; daarom zijn er geen
uitstoot van vluchtige organische stoffen
(VOS) bij ons productieproces.

CIRCULAIR 
Sustonable ondersteunt de circulaire
economie door afgedankt plastic te
hergebruiken in iets waardevols,
materiaalverspilling buiten te houden en
een lange levensduur te bieden aan elk
Sustonable-paneel. In het geval van het
einde van de levensduur van Sustonable,
eindigt het materiaal niet op een
stortplaats, omdat het opnieuw kan
worden gebruikt en gerecycled.

VEELZIJDIG
Sustonable is perfect voor verschillende
toepassingen: werkbladen, douchepanelen,
bekleding… en het staat volledig open voor
ideen, dus vraag ons gerust naar elke kleur en
elk ontwerp!

ONBEPERKTE DESIGNS
Sustonable designs zien eruit als de mooiste
natuursteen. Het enige verschil is dat
Sustonable duurzaam is.

ECO EN 100% RECYCLEBAAR
Gemaakt door respectvol gebruik van
grondstoffen en minder virgin
componenten, is Sustonable een van de
meest duurzame en circulaire panelen op
de markt: het kan keer op keer worden
gerecycled.

BETAALBAAR
We streven naar een duurzamere wereld dus;
hoe meer mensen toegang hebben tot
duurzame producten, hoe gezonder onze
planeet zal zijn. Duurzame producten kunnen
geen luxe zijn; anders zijn we verre van het
redden van de planeet.

AFVALPREVENTIE
Sustonable wordt efficiënt en continu
geproduceerd om verspilling te voorkomen, en
dankzij de lichte en dunne eigenschappen
vermindert Sustonable het afval van installatie
tot 80%.
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Creëer en ontwerp duurzame ruimtes door de
juiste materialen te kiezen. 100% recyclebaar,
vrij van gevaarlijke chemicaliën, onbeperkte
ontwerpopties en high-tech kwaliteiten spreken
Sustonable aan als de authentieke
milieubewuste oppervlakken.



Onze milieuvriendelijke
productiemethode heeft een
efficiënte consumptiecirkel
voor oppervlaktematerialen
gevormd, waardoor we in
staat zijn een echt duurzaam
product aan te bieden voor
dagelijks gebruik. 
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Respect voor de Natuur
heeft ons ertoe gebracht de
serie Sustonable Eco-stone
te bedenken. Wij tonen onze
bewondering met deze
natuursteenontwerpen,
waarbij het enige
onderscheid van een echte
steen is dat Sustonable de
behoefte eraan vermindert
met 80%.
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SUSTAINABLE CALACATTA



SUBTLE MARQUINA

 

EARTHY CALACATTA

EARTHY CALACATTA CLEAN STATUARY



V O G U E
 

Voel je vrij om te kiezen
tussen slimme en moderne
ontwerpen en creëer je
eigen duurzame sfeer. Het is
nu mogelijk om bewuster
materiaal voor uw huis of
project toe te passen.
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PLAAT
DIMENSIES





PLAAT DIMENSIES

0,6 CM | 1/4"

 0,8 CM | 5/16"

 

 F O R M A T E N

Let op: de afmetingen (feet en inches) die in
deze handleiding worden vermeld, zijn slechts
bij benadering.

D I K T E S

It is still possible to save the planet
and live in a more environmentally

friendly world.
L A R G E  
80 CM X 330 CM
130" X 31 1/2"   

U N I Q U E  
80 CM X 260 CM 
102 3/8" X 31 1/2"        
 

G EW I CH T
6 M M | 2 6 , 5 K G
8 M M | 3 5 , 3 K G      

G EW I CH T
6 M M | 3 3 , 1 K G
8 M M | 4 4 , 1 K G      

01  

H I G H  G L O W
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 info@sustonable.com  | www.sustonable.com

 F I N I S H E S

 

RUSTIC 
GREY

RUSTIC 
WHITE

WHITE
CONCRETE

FRIENDLY
TERRAZZO

CONSCIOUS
TERRAZZO

LIGHT
BOND

CEMENT

CARBON
NEUTRAL

CONCRETE

EARTHY
CALACATTA

CLEAN
STATUARY

SUSTAINABLE
CALACATTA

MAGNOLIA
 WHITE

LAPSE
GREY

EARTHY
CALACATTA

CLEAN
STATUARY

SUSTAINABLE
CALACATTA

MAGNOLIA
 WHITE

LAPSE
GREY
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Het is nog steeds mogelijk om de
planeet te redden en in een

milieuvriendelijkere wereld te leven.

http://www.sustonable.com/
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