
Van gebruikte werkkleding naar  
circulair constructiemateriaal

Cliff.
Eindeloos.



BOOMPALEN
Cliff. 

Cliff is een circulair constructiemateriaal dat wordt gemaakt van oude  
bedrijfs- en veiligheidskleding in combinatie met versnipperd zacht  
plastic afval. De Cliff-producten kunnen gebruikt worden als constructie-  
en bouwmateriaal ter vervanging van bijvoorbeeld hout, staal of beton. 

Naast diverse mogelijkheden voor outdoor meubilair, kan Cliff  
worden gebruikt voor de constructie van (loop)bruggen,  
gevelbekleding, schuttingen, terrassen en beschoeiingen  
om zeekusten, rivieren, meren en kanalen te beschermen. 
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Reparatie en onderhoud
Cliff is eenvoudig te onderhouden en repareren, 
daarom gaat het langer mee. De eigenschappen 
van Cliff-producten maken het bijzonder  
geschikt voor toepassingen in de openlucht. 

SPEELTOESTELLEN
Cliff. 



Re-Vijf
Wilt u liever iets moois en praktisch om aan medewerkers, collega’s  
of relaties te geven? Bekijk dan het Re-Vijf programma dat we hebben  
opgezet met CLS-Tex. Samen met deze partijen maken we van  
uw oude kleding tassen, laptophoezen, sleutelhangers en meer. 

Mana
Naast kleding, heeft Heigo in samenwerking 
met CLS-Tex ook oplossingen voor de harde 
plastics uit PBMs via de Mana-lijn. 
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Upcycling
Samengesteld uit secundaire 
grondstoffen, zoals afval  
van werkkleding en afval van 
echte kunststoffen.

Niet-absorberend
Bestand tegen vocht, water, 
lage temperaturen. Hoge 
chemische weerstand tegen 
oliën, vetten, zuren en zouten.

Duurzaam
Veertig procent sterker dan 
vergelijkbare kunststoffen  
en een duurzaam alternatief  
voor hout.

Closed loop
Cliff gaat minstens 30 jaar 
mee. Na gebruik recyclen we 
het Cliff-product tot nieuw  
granulaat en producten van 
hetzelfde kwaliteitsniveau.

Van grondstof  
naar eindproduct

Verschillende Cliff-profielen  
zijn mogelijk

Cliff-constructiematerialen 
maken het verschil

Outdoor meubilair voor uw organisatie  
Van uw oude kleding kunt u, naast middelen voor de openbare ruimte,  
ook meubilair laten maken voor uw kantoor. Denk daarbij aan een  
luxe plantenbak, een zitbankje of zelfs deze picknicktafel! 

HEKWERK
Cliff. 

Cliff. Het verschil.



1. Inzamelen 
Wilt u uw bedrijfskleding en/of veiligheidsschoenen aanbieden 
ter recycling? Neem dan contact op met uw accountmanager.  
Zij bekijken met u de gewenste locatie(s) om één of meerdere 
palletdozen te plaatsen. Samen met u komen we tot een  
bepaling van het aantal dozen. De palletdozen dienen droog 
en overdekt binnen uw bedrijf een vaste plaats te krijgen;  
bijvoorbeeld in het magazijn of een andere facilitaire ruimte.  
Uw medewerkers deponeren hun textiele bedrijfskleding  
en/of veiligheidsschoenen in deze palletdozen. U ontvangt 
een checklist waarin aangegeven staat waar de inhoud  
van de palletdoos aan moet voldoen.

Let op! De kleding dient bij inlevering schoon en gewassen  
te zijn en schoenen met de veters aan elkaar verbonden.  
Kleding en schoenen verontreinigd met chemische stoffen  
of ander soort afval mogen niet ingeleverd worden. 

2. Ophalen
Wanneer uw palletdoos vol is, kunt u deze aanmelden op 
info@heigo.nl. Wij komen deze dan zo snel mogelijk (binnen  
7 werkdagen) ophalen/omruilen. Natuurlijk kunt u ons ook 
bellen: 0481-364111.

3. Recyclen
A. Bedrijfskleding
Alleen 100% recyclebare kleding – zoals onder andere de  
Earth Line van Made to Match – kan verwerkt worden tot 
nieuw garen. Neem contact op met uw accountmanager  
als u wilt weten of uw kleding verwerkt kan worden tot  
nieuw garen. Overige ingeleverde kleding verwerken wij in  
ons Cliff-programma. Het gaat hier om textiel waarvan de  
samenstelling onbekend is waar sprake is van zogenaamde 
‘blends’. Bij blends gaat het om textiel waarin combinaties 
van meerdere en/of technische materialen verwerkt zijn.  
Door het aanbieden van uw gebruikte bedrijfs- en veilig-
heidskleding garanderen wij dat ook na recycling er geen  
kleding met logo’s van uw organisatie meer in omloop zijn.

Cliff-producten gaan minstens 30 jaar mee en zijn circulair; 
dat wil zeggen dat er na gebruik weer nieuwe Cliff-producten 
van gemaakt worden. Door op deze manier van uw ingeleverde 
bedrijfskleding Cliff-producten te laten maken, draagt u 
zichtbaar bij aan uw duurzaamheidsambities.

B. Veiligheidsschoenen en PBMs
De veiligheidsschoenen worden beoordeeld voor eventueel 
hergebruik of ontmanteld voor nieuwe toepassingen.  
Textiel, rubber en veters worden verwerkt voor verschillende 
toepassingen binnen Cliff. 

De kunststoffen in de persoonlijke beschermingsmiddelen  
en veiligheidsschoenen worden gerecycled in de specifieke 
kunststofretourstromen. Andere grondstoffen, zoals ijzer, 
worden verwerkt door andere partijen.

4. Rapporteren en inzetten
Nadat de materialen door ons zijn verwerkt, ontvangt u een 
vernietigingsverklaring en een recyclerapportage. In deze 
rapportage informeren wij u over het ingenomen gewicht, de 
behaalde duurzaamheidsresultaten, zoals verlaging energie-
verbruik in KWh, de besparing van water, de CO2-besparing 
en de bijdrage aan Social Return. U kunt met deze gegevens 
intern of desgewenst extern verslag doen van uw duurzaam-
heidsprestaties. Kiest u ervoor om kleding te laten verwerken 
tot Cliff? Dan dient u voor het gewicht aan aangeleverd  
materiaal Cliff profielen of marktklare producten af te nemen.  
Vraag uw accountmanager naar de laatste catalogus.

Retourlogistiek. 
Stap voor stap.

Social return
Met Cliff creëren we werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
We werken daarvoor onder andere samen met sociale werkbedrijven. 



Meer weten? Neem contact op met info@cls-tex.com of info@heigo.nl
CLS-Tex International is de ontwikkelaar van Cliff. Heigo is leverancier van werkkleding, veiligheidsschoenen, PBMs en  
gereedschappen. Heigo werkt sinds 2018 samen met CLS-Tex in de strijd tegen het verbranden of verschepen van gebruikt  
textiel. Heigo verzamelt gebruikte en oude bedrijfs- en veiligheidskleding van haar klanten.

Robin Gorte | Uitvoerder Heijmans Infra 

“Cliff is minder schadegevoelig én later opnieuw inzetbaar”
De nieuwe woonwijk ‘Maanwijk’ in Leusden is een nieuwbouwproject van bouwbedrijf Heijmans Infra. Duurzaamheid en  
circulariteit zijn belangrijke begrippen in dit project waar de inzet van Cliff-boompalen aan bijdragen.

Cliff. De praktijk.

René Meinders | Manager Facilitaire Zaken: 

“Verantwoord ondernemen  
betaalt zich altijd terug”
Een groot sociaal bedrijf als MidZuid juicht het toe om producten  
opnieuw in te zetten voor praktische doeleinden en dus lunchen  
de medewerkers tegenwoordig aan een Cliff-picknicktafel. 

Peter de Leeuw | Procescoördinator GWWV:

“Iedereen hier is positief over  
alle voordelen van Cliff”
De Gemeente Breda heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan  
en  plaatste Cliff-tafels en -banken in een van haar projecten.

Christina Ottersberg | Adviseur Toekomstbestendige Assets:

“Cliff past goed bij het innovatieve  
karakter van de stad”
Het motto van de gemeente Amsterdam is ‘leren door te doen’ en men koos  
in dat kader voor de vernieuwende Cliff-overbeschoeiingen.

Mede gefinancierd door de Europese Unie en  
het Europees fonds voor regionale ontwikkelingen.

www.c ls-tex .n l


