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Greenscreen 
Sea-Tex™

Een nieuw rolgordijnweefsel 
dat is gemaakt van terug
gewonnen aangespoeld 
oceaanplastic.
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Luxaflex® Cradle to Cradle Certified™ Sea-Tex™

Onze nieuwste innovatie, Greenscreen® Sea-Tex™, is ’s werelds eerste zonweringsweefsel gemaakt van gerecycled
oceaanplastic. Oceaanstromen concentreren het plastic afval in vijf gigantische maalstromen. Jaarlijks komt daar tussen de

4 en 12 miljoen ton plastic afval bij ofwel tussen de 1.5% en 4.5% van de totale wereldproductie. Het voorkomen en opruimen
van deze rommel is een van de grootste huidige milieu-uitdagingen.

Greenscreen® Sea-Tex™ garen is gemaakt van 
afval dat door de Waterkeeper Alliance, een 
internationale organisatie met 300 afdelingen 
in 35 landen, wordt verzameld. De lokale 
Waterkeeper Alliance afdelingen organiseren 
strand schoonmaakacties. Bijna 100% van dit 
verzamelde plastic kan worden gebruikt om er 
Greenscreen® Sea-Tex™ garen van te spinnen. 
Moederbedrijf Hunter Douglas organiseert 
binnen het eigen ‘U-Turn’-programma 
schoonmaakacties met het eigen personeel. 
Door gebruik van Greenscreen Sea-Tex™ 
materiaal wordt het plastic dat het zeeleven zo 
beschadigt uit de oceaan gehouden. Sea-Tex™ 
is pvc-vrij en recyclebaar.

Ter inschatting:
Voor een project van 1.000 rolgordijnen (met gemiddelde grootte van 3,5 m2)
wordt in totaal 438 kg teruggewonnen oceaanplastic hergebruikt.

EOS® 500 Xcel rolgordijn-
systeem
Een belangrijk deel van het IF-award winnende 
EOS® 500 Xcel bedieningssysteem is Cradle 
to Cradle Certified™ op het niveau brons. 
In combinatie met onze Cradle to Cradle 
Certified™ weefsels, is het nu mogelijk een 
volledig circulaire lichtwering te realiseren.

FR polyester rolgordijn-
weefsels
Greenscreen® Sea-Tex™ wordt voor 50% 
geweven van FLX®-garen. Dit garen bestaat 
volledig uit aangespoeld oceaanplastic. In 
een speciaal proces wordt door verhitting uit 
tientallen filamenten een garen gesponnen.
Dit garen heeft een textiele uitstraling, is
uv-bestendig en brandwerend.

Luxaflex® heeft de breedste collectie Cradle 
to Cradle Certified™ weefsels in de markt, 
waaronder de populaire projectkwaliteiten 
GreenScreen Eco, Eco Chrome en NRG.
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Neem voor meer informatie contact op met een
van onze projectadviseurs.
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