
Miljövänlig Design
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ecoLine Geonät – En hållbar och miljövänlig produkt
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Produkter tillverkade av återvunnet PET-material

En miljövänligare konstruktion med ecoLine

Med ecoLine är vi den första geosyntetiska tillverkaren i världen att erbjuda 
dig högkvalitativa geonät gjorda av PET-återvunnet material. Med denna 
innovation bidrar vi till en bättre cirkulär ekonomi och till mer hållbara 
konstruktion med geonät.

EcoLine-produkterna kännetecknas av deras höga kvalitet och har samma 
prestandaegenskaper som de ursprungliga produkterna. De återvunna fib-
rerna som används har samma prestanda som originalfibrerna. En perfekt 
kombination av en hållbar och miljövänlig produkt

100 % fiberkvalitet från 100 % återvunnen PET

Vi skulle vara glada om vi kan arbeta tillsammans i framtiden för att 
göra dina projekt ännu mer resursbesparande och miljövänliga.

Vi skapar gärna enskilda produktlösningar till er Mer information om 
ecoLine och produkterna är tillgänglig på vår webbplats eller kontakta 
oss, så berättar vi mer. + 46 72 453 66 00. info@caneco.se

Skyddar resurserna på vår planet Gör dina projekt ännu mer miljövänliga

Spara resurser tack 
vare produktion med 

återvunna PET-flaskor

Geonät med hög kvalité 
„Tillverkad i Tyskland”

PET-återvunna fiber 
med beprövad original 

fiberkvalitet

HUESKERS produkter 
tillverkade av 

återvunna material. 

Mindre koldioxidutsläpp
tack vare minskningen

av fossila råvaror

CO2 

Den hållbara versionen
av vår produktklassiker

HaTelit C 40/17

Produkter producerade 
av PET återvunna fiber, 

kan återanvändas

Förlänger livslängden
på trafikområdena

eco
LINEHaTelit® C

Det flexibla geonätet för effektiv och långvarig förstärkning 
av asfaltlager är en av våra ecoLine - produkter. 

Samma prestandavärden 
som originalprodukten

Skydda vår värld med 
mer hållbara geonät
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HaTelit® är ett registrerat varumärke för HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic är certifierat enligt ISO 9001 and ISO 50001.

HUESKER Synthetic GmbH 

Fabrikstrasse 13–15 
48712 Gescher, Germany
Phone: +49 (0) 25 42 / 701-0
Fax:  +49 (0) 25 42 / 701-499
Mail: info@HUESKER.de
Web: www.HUESKER.com

CANCANECO
om miljön får välja

CANECO AB
Bödkaregatan 54
289 42 Broby
+46 (0)724 536600
info@caneco.se
www.caneco.se


