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Kunststof recycling materialen 
Yerseke Handel levert diverse materialen van kunststof recycling. De materialen worden geproduceerd uit 
Nederlandse afvalproducten van PE en PP. Zowel uit milieuoogpunt als (prijs)technisch oogpunt hebben 
deze materialen grote voordelen: 
 

 Goedkoper dan hardhout. 
 Duurzaam. 
 Geen onderhoud. 
 Recycling van kunststoffen. 
 Weerbestendig. 
 Ongevoelig voor schimmels en insecten. 
 Massief en stabiel. 
 Verwerkbaar als hout. 
 Geen onderhoud. 
 Neemt geen water op. 
 Kan in vele gevallen hardhout vervangen. 
 Gerecycled product kan bij schade of einde levensduur weer gerecycled worden. 
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Ons leveringsprogramma voor gerecyclede kunststof palen en planken bestaat o.a. uit: 
 Diamantkop palen zwart en wit. 
 Anti parkeerpaal. 
 Vierkante en ronde palen. 
 Planken. 
 Banken, tafels en picknick sets. 
 Bloembakken. 
 Plaatmateriaal. 
 Schrikhekplanken. 
 Holle palen. 
 Beschoeiingmaterialen 
 Dekdelen 
 Steigers. 
 Trottoir en opsluitbanden. 

 
 

 
Diverse diamantkop palen. 

 
Diamantkop palen. 

Picknick set 

Picknick set. 
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Beschoeiing. 

Beschoeiing. 

 
Opsluitbanden. 
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Prijzen op aanvraag. 

 
Schutting. 

Vlonderdelen
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Meer groen en toch verhard? 
 

GOLPLA Grasplaten 
 

 
 
 Veel woonwijken wil men een groen beeld geven. Kan men hiervoor parkeerplaatsen opofferen? 
 Besparen op de aanleg van parkeerplaatsen? 
 Besparen op aanleg riolering? 

 
Voor bovenstaande vragen is de GOLPLA grasplaat het antwoord. 
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Deze doorgroei grasplaat wordt gemaakt van gerecycled PP en HDPE, geproduceerd in de kleur groen 
(UV bestand) en is zelf ook weer recyclebaar.  
 
Door een uniek kliksysteem zijn deze platen zeer snel muurvast te verleggen. 
Technische gegevens: 
 GOLPLA GOLPLA maxi 
Afmetingen 33x33x3,8 cm 64x33x3,8 cm 
Platen per m² 10,9 stuks 5,45 stuks 
Kleur Groen Groen 
Verbinding GOLPLA klik systeem                        GOLPLA klik systeem 
Belastbaarheid 100 ton/m² 100 ton/m² 
Norm voor verleggen 40 m² per man per uur 70 m² per man per uur 
 
Toepassingen: 
 
 Parkeerplaatsen/stroken 
 Overloopterreinen. 
 Garage-inritten. 
 Campingplaatsen. 
 Groene wegen op golfbanen. 
 Dakbegroeiing. 
 Landingsplaatsen. 

 
Prijzen op aanvraag. 
 
 


