DE GRIPLINE
SERIE VAN
BERDAL

GRIPLINE
DURABLE
Innovatie waarbij duurzaamheid
gekoppeld wordt aan praktisch nut
heeft geleid tot Gripline Durable.
Dat betekent:
Lichtgewicht
Lichter, maar hoogwaardig materiaal zorgt
voor minder CO2-uitstoot en een TÜV-gecertificeerde sterkte.

Eenvoudig ontnesten
De aangepaste hellingshoek zorgt voor zeer
prettige handling.

Geen sterke kunststofgeur
Daarom aantrekkelijk om een prominente
positie op de winkelvloer te geven.

GRIPLINE
ORIGINAL
Onze klassiekers, de vertrouwde
“gezichten” in de Gripline familie.
Oftewel:
Uniform
Eenheid in uitstraling en afwerking over een
brede range emmers, kuipen en bakken.

Compleet
Een volledig aanbod om aan te bieden op de
winkelvloer.

GRIPLINE
CRANEABLE
Speciaal voor het zware,
professionele werk om de volgende
redenen:
Betrouwbaar en solide
Dankzij extra verstevigde wanddiktes,
scheurvaste materialen en versterkte
beugels en hijsogen.

TÜV NORD certificaat
Hoogste NEN-norm in de Europese markt.

GRIPLINE
SPECIALS
Alles wat niet onder Durable, Original
of Craneable valt, maar wat de
Gripline-mix juist zo compleet maakt:
Afwijkende inhoudsgroottes
Onze kuipen van 100, 125 of 150 liter. Groot,
robuust en natuurlijk de vertrouwde
Berdal-kwaliteit.

Speciale producten
Onze Flextubs, mengkuipen of speciale
verzoeken uit de markt zoals emmers in
afwijkende, opvallende kleuren.

LET’S BUILD TOGETHER

Berdal staat voor samenwerkingen. ‘Let’s build
together’ is onze uitnodiging naar bedrijven in de
bouw, de ijzerwarenbranche en de DHZ-branche.
We delen onze kennis, bijvoorbeeld via de
trainingen en demo’s van onze sales promotor. We
ondersteunen in datamanagement, onder andere
door ERP-systemen van onze relaties te voorzien
van productdata. Ook maken we marktanalyses
om klanten zo te helpen met het samenstellen
van assortimenten. Daarnaast ontwikkelen we
gezamenlijk verkoopcampagnes. Zo bouwen we
aan elkaars successen. Let’s build together.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Berdal is zich bewust van haar
verantwoordelijkheden richting het milieu.
We hebben ons onder andere aangesloten
bij het Plastic Pact. In dit pact wordt via vier
doelstellingen toegewerkt naar minder plastic en
meer recycling in 2025. Daarnaast bereidt Berdal
zich voor op een Cradle-to-Cradle certificering.
Hiermee sluit Berdal goed aan bij bedrijven die
die voor duurzaamheid en circulariteit kiezen.
Op productniveau kiezen wij bij al onze merken
zoveel mogelijk voor recyclede en recyclebare
grondstoffen en natuurlijk voor duurzame
productieprocessen.

LET’S CARE TOGETHER

RECYCLING

Het basismateriaal voor de productie van emmers,
kuipen en bakken is het ingezamelde afval
vanuit huishoudens. Al ons productieafval wordt
hergebruikt. Hiermee creëren we een keten van
recycling en wordt er op een zeer duurzame wijze
geproduceerd.

MILIEUKEURMERK BLAUWE ENGEL
Onze speciekuipen bestaan voor 100%
uit gerecycled, gecertificeerd materiaal,
teruggewonnen uit kunststof huishoudelijk afval.
Onze emmers uit 80% gerecycled, gecertificeerd
materiaal, vanwege de stalen beugel. Hiervoor
ontving Berdal in 2014 al het Blauwe Engel
certificaat: het officiële Duitse milieukeurmerk!
Het eerste en meest succesvolle (erkende)
milieulabel ter wereld.

FULL COLOR, FULL WRAP
LABELING

Berdal biedt de mogelijkheid om bouwemmers
doormiddel van ‘In Mould Labeling’ (IML) te
voorzien van een label. Bij hoge temperatuur
wordt het label op het vloeibare kunststof
aangebracht. Het label wordt zo volledig
geïntegreerd in het spuitgietproces. Berdal is de
enige producent in Europa die emmers, door
middel van IML, voorziet van een full color én
full wrap label. Full wrap labeling betekent dat
de buitenzijde van de emmer volledig rondom
wordt bedekt met een label. Ideaal om hierop een
marketingboodschap te verkondigen.

WAAROM
BERDAL?
Innovatie in Nederland; productie in
Nederland en Polen
 ecertificeerde, homogene
G
regranulaat grondstoffen
 egarandeerd cadmiumvrije
G
productie
 rivate labeling
P
marketingmogelijkheden
 etrouwbaar, innovatief en
B
servicegericht productiebedrijf
Persoonlijk in contact en in maatwerk
Uniek; full color full wrap IML labeling

VRAGEN? NEEM GERUST
CONTACT MET ONS OP:
Berdal Rubber & Plastics BV
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
Nederland
T +31 (0) 546 - 572 672
M verkoop@berdal.com

