
SPAARZAAM GEBRUIK VAN 
GRONDSTOFFEN, PRODUCTIE 
EN VERPAKKING IS BIJ 
OMNICOL EEN PERMANENT 
AANDACHTSPUNT.

Al jarenlang zelfs. Het evenwicht zoeken tussen ecologische, 
technologische, economische en sociale belangen is voor ons 
vanzelfsprekend. Net als het uitdragen van de resultaten. 

Wij durven gerust te stellen dat we groen zijn tot in de vezels. 
Dit kleurrijke schema is het bewijs dat het bij Omnicol geen 
loze woorden zijn. Wij zetten ons continu in om producten en 
processen te ontwikkelen die de kwaliteit van bodem, water en 
lucht waarborgen en het gebruik van eindige bronnen beperken. 
Omnicol blijft verbeteren. Met hart en ziel.

WWW.OMNICOL.EU
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Baksteenlijm

Fabriek midden in
werkgebied Benelux

Laden heftrucks in
daluren stroomverbruik

Papier 100%
herbruikbaar

Tape polypropyleen

Emmer

Materiaal

Verpakking
Elektrische

vorkheftrucks

Prefabsystemen

Lichter bouwen

Fabriek op het zand van De Kempen

Hergebruik

Cement

Water

Regenwater

Gebruik zwaartekracht

Goede LCA’s

Light-producten

Lijmen

Formaldehydevrij

Vos-vrij

Vaste stoffen
voldoen aan EMI-code

NEPSI-akkoord

Gebruik softstarters
en frequentieomvormers

Bescherming
personeel

Permanent 
advies 
energieadviseur

Lijmsystemen op plaatmateriaal

Eter Backer

REACH
Personeel opgeleid

Alle veiligheids i-bladen aangepast

Gebruik spoelwater vorige menging

Pasta

APEO-vrij

Poeder

Niet-sulfaatgebonden

Cleaners zonder
ammoniak

Vrijwillige deelname nulmeting

Positief!

Minder energiegebruik

Geluid

Scheiden vaste stof

Pieken vermijden

Stof

Restant naar afvalwaterreiniging

Grondstoffen omhoog, productie naar beneden

Vuil

Pieken vermijden

Voldoen aan Nullozerstatuur (B)

Eigen afval in productie

Rubbergranulaat autobanden

Chromaatarm

2 jaar houdbaar

Meest geen chemisch afval

Productvoordelen

Niet zuren

Ruimte besparen

Uitbloeiingsvrij

Minder gewicht

Minder water

Meer nuttig besteed volume

In foliebak

Schone verbranding

Restant herbruikbaar

PE, 

Vlakke bodem
beter schoonschrapen

Toepassingen voor veel producten

Onderhoudsvrij

Slanker construeren

Goedkoper

Voldoet aan Rooilijndecreet (B)

GROEN BEZIG

GRONDSTOFFEN

PRODUCTEN

VERWERKING

VERPAKKING

PRODUCTIETRANSPORT



NIET ALLEEN DE VERPAKKING IS GROEN

Wie is Omnicol?
Omnicol is trendsetter in de markt van professionele materialen voor het bouwen en 
afwerken van gebouwen. Meer dan eens lopen wij voorop bij de introductie van nieuwe 
ontwikkelingen in de bouw. U kunt bij ons terecht voor vele producten die u nodig heeft 
voor uw project: of het nu gaat om materialen in de ruwbouwfase, voor het pleisteren en 
tegelen van wanden of het egaliseren en leggen van vloeren. Voor alles wat u nodig heeft 
biedt Omnicol een adequate oplossing.

Voor contact of meer informatie kunt u ons bereiken via:

Omnicol Nederland BV
Postbus 73, 5320 AB HEDEL
T +31 [0]73 599 29 25
F +31 [0]73 599 37 90

info@omnicol.eu

Omnicol Belgium NV
Kanaalstraat 43, 3945 HAM
T +32 [0]13 78 08 60
F +32 [0]13 78 08 61
info@omnicol.eu

Disclaimer

De omschreven werkmethodes zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Omnicol is niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten 

onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze brochure kan Omnicol geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele in deze brochure voorkomende fouten of vergissingen. Op al onze overeenkomsten en 

aanbiedingen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
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