
Van textiel en plastic naar  
circulair constructiemateriaal

Cliff.
Eindeloos.



Veilig en betrouwbaar
Cliff is getest door gerenommeerde testbureaus  
en klanten. Op verzoek verstrekken wij u graag  
het resultatenrapport.

GEVELBEKLEDING
Cliff. 

Cliff. Sterke keuze.
Cliff is een circulair constructiemateriaal voor de bouw, infra en openbare ruimte.  
Cliff wordt gemaakt van oude bedrijfs- en veiligheidskleding in combinatie met  
versnipperd plastic afval. De Cliff-producten kunnen gebruikt worden als constructie-  
en bouwmateriaal ter vervanging van hout, staal of beton. 

Cliff kan gebruikt worden voor de constructie van (loop)bruggen, outdoor meubilair,  
gevel bekleding, schuttingen, terrassen en banden om zeekusten, rivieren, meren en  
kanalen te beschermen. 

Onderhoudsvriendelijk
Zo goed als alle publieke  
vervuiling is eenvoudig met 
water te verwijderen.

Weerbestendig
Cliff is goed bestand tegen 
temperatuurschommelingen 
en neemt geen vocht op.  
Reparatie, vervanging en 
slijtage blijven dan ook  
minimaal.

Circulair
Wanneer het Cliff-product 
geen functie meer vervult, kan 
het gerecycled worden naar 
nieuwe Cliff-profielen. Deze 
(her)productie van Cliff vindt 
geheel plaats in Nederland!

HEKWERK
Cliff. 

Cliff. De voordelen.
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Cliff. De cyclus.
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Uw besparing zwart op wit
U kunt ook Cliff afnemen zonder bedrijfsafval aan te bieden. Wilt u gebruik maken 
van de optie om bedrijfsafval in te zetten in uw eigen constructiemateriaal, dan 
krijgt u voor het geleverde afval een mileubesparings- en vernietigingsverklaring 
per kilo geleverde materialen. Neem contact op met ons voor meer informatie. 

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.

OEVERBESCHOEIING
Cliff. 



Upcycling
Samengesteld uit secundaire 
grondstoffen, zoals afval  
van werkkleding en afval van 
plastic.

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
Na gebruik recyclen we het 
Cliff-product tot nieuw  
granulaat en producten van 
hetzelfde kwaliteitsniveau.

BOOMPALEN
Cliff. 

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. Het verschil.



Cliff is recent getest door RoyalHaskoning DHV om  
een compleet beeld te krijgen van de eigenschappen 
van Cliff als constructiemateriaal en de impact van  
Cliff op het milieu. De impact van Cliff op het milieu 
wordt uitgedrukt in euro’s op basis van een levens-
cyclusanalyse (LCA). Dit bedrag heet de Milieu Kosten  
Indicator (MKI) en staat voor de maatschappelijke  
kosten die nodig zijn om de milieu-effecten weer  
ongedaan te maken. Hoe lager de score, hoe lager  
de kosten voor de maatschappij om de schadelijke  
milieu-impact ongedaan te maken.
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Het MKI-proces
Om tot een MKI te komen, is een levenscyclusanalyse (LCA) 
nodig. Dit is een methode om de milieueffecten te berekenen 
van een levering, dienst, werk of geheel contract, verdeeld 
over bepaalde levensfasen. Het resultaat van de LCA  
is een milieuprofiel dat niet geschikt is voor vergelijking  
tussen bijvoorbeeld hout en metaal. Hier komt de MKI om  
de hoek kijken. 

Bij de MKI wordt de volledige levenscyclus van een product 
wordt onder de loep genomen, van grondstofwinning  
naar productie, gebruik, (afval)verwerking en mogelijke  
hergebruikscenario’s. Elke fase krijgt een berekening van de 
milieu-impact. Een aantal voorbeelden van de informatie  
die verzameld moet worden: 

• Productsamenstelling 
• Soort transport en afstanden
• Energieverbruik tijdens het productieproces
• Emissies naar de bodem, het oppervlaktewater  

en de lucht

De inzet van Cliff
LCA kan verdeeld worden over vijf fases:
A. Productiefase/Bouwfase
B. Gebruiksfase: onderhoud en reparatie
C. Sloop- en verwerkingsfase
D. Hergebruik: mogelijkheden voor  

hergebruik, terugwinning en recycling 

Per fase worden onderstaande  
onderdelen berekend:

MKI van Cliff = €0,071*
*Categorie 1: A1-3

De MKI-berekening van  
Royal Haskoning DHV is ISO 14040/44 

 (LCA en LCI studies) en ISO 21930  
(Environmental Product Declaration  

of construction  products (EDP))  
gecertificeerd.

De score van Cliff is gebaseerd op fase A1-3. Dit houdt in dat de productiefase en het hergebruik zijn meegenomen 
in het opstellen van de score. Fase B en C zijn geen onderdeel van de score omdat dit afhankelijk is van de gebruiker 
van Cliff. Op het moment dat Cliff wordt gekocht heeft CLS-Tex geen invloed meer op bijvoorbeeld het transport  
en de bewerking. Cliff komt pas weer terug in fase D, de hergebruikfase, wanneer Cliff weer versnipperd wordt om  
opnieuw hergebruikt te worden in nieuwe Cliff-producten.
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Afval



Meer weten? Neem contact op met info@cls-tex.com of info@heigo.nl

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

www.c ls-tex .n l

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.

Cliff.
De oplossing.


