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Algemeen Ecologisch verantwoord ondernemen staat bij Drisag met hoge prioriteit onderschreven in onze
missie en visie. Als Belgische fabrikant willen wij een voortrekkersrol spelen door ecologie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen door te voeren in onze dagdagelijkse activiteiten.

Een belangrijk aspect van deze stoel is de combinatie van de afzonderlijke onderdelen. Permanente 
verbindingen worden tot een minimum beperkt waardoor onderdelen eenvoudig vervangen of 
opnieuw ingezet kunnen worden. Zo kan een stoel ter plaatsen opnieuw gestoffeerd worden en/of 
onderdelen eenvoudig vervangen worden. Deze opbouw verlengt de levensduur van het onderdeel 
en zorgt er bovendien voor dat ze allemaal gesorteerd en gerecycled kunnen worden.

Recyclage Ecologie maakt integraal deel uit van ons kwaliteitsdenken. Daarom zijn wij naast ISO 9001 ook in 
het bezit van een ISO 14001 certificaat (zie bijlage voor attest). Als Belgisch fabrikant van 
kantoorstoelen en zitmeubilair bezitten wij een milieuvergunning Vlarem klasse 2. 

Reeds bij de ontwikkeling van nieuwe producten gaan wij zo veel mogelijk uit van milieuvriendelijke 
productieprocessen. De schadelijke lakprocessen zijn vervangen door milieuvriendelijke 
poederlakprocessen. CFK’s komen niet voor in onze producten of productieprocessen. Onderdelen 
van producten worden ook geselecteerd op basis van geschiktheid voor recyclage. 

Alle kunststof onderdelen die worden verwerkt, zijn gemerkt. Wij gebruiken uitsluitend duurzame 
materialen zodat wij een langere levensduur van onze producten kunnen garanderen. 

Wij dragen de waarde respect voor het milieu hoog in ons vaandel en kijken steeds naar nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van milieu en technologie.

Circulaire economie Modulariteit en circulariteit zijn de twee grootste drijfveren voor de productontwikkeling binnen
Drisag. We denken steeds na over het hergebruik van verschillende materialen en het slimmer
opbouwen van toekomstige en huidige producten. Zo is onze nieuwe bureaustoel, Econic, helemaal 
circulair opgebouwd om een lange levensduur te garanderen.
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a. Drisag label 

b. Rugstang

c. Ratelplaat

e. Lendensteun Liner

d. Lendensteun

f. Lendensteun Mousse

g. Lendensteun Sto�ering i. Rug Basissto�ering

u. Armsteun Pad (zacht)

t. Armsteun Pad (hard)

s. Armsteun

o. Mechaniek

p. Gasveer

q. Voetkruis

r. Wielen

l. Zit Mousse

m. Zit Liner

n. Zit Schaal

h. Rug Frame

j. Rug gesto�eerde hoes

k. Zit Sto�ering
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a.

Rugstang PA6 zwart 0,358b.

Ratelplaat PA6 zwart 0,110c.

Lendensteun PA6 zwart 0,208d.

Lendensteun
Liner

PA6 zwart 0,064e.

Lendensteun 
Mousse

PU (schuim) 0,032f.

Lendensteun 
Stoffering

* 0,024*g.

Rug Frame Staal + zwarte
poedercoating

1,790h.

Rug 
Basisstoffering

99% Polyester
1% Polyamide

0,134i.

Rug gestoffeerde 
hoes

Onderlaag: PET
Afwerkingslaag: *

0,306*j.

Zit Stoffering * 0,100*k.

Zit mousse PU 0,942l.

Zit Liner PA6 zwart 0,658m.

Zit Schaal PA6 zwart, staal 2,238n.

Mechaniek Staal / Alu / PA6 
zwart

3,448o.

Gasveer
Staal + zwarte
poedercoating

1,168p.

Voetkruis PA6 zwart 1,802q.

Wielen Staal / PA6 zwart 0,620r.

Armsteun PA6 zwart, Staal 0,568s.

Armsteun Pad 
(hard)

PA6 zwart, Staal 0,112t.

Armsteun Pad 
(zacht)

PU zwart 0,122u.

Bevestigings-
materiaal

Staal

* Afhankelijk van stofkeuze

= Lichte stoffering = Zware stoffering

Het totale gewicht kan variëren afhankelijk van de gekozen stoffering.

15,5 kg     < >     16,5 kg

0,200v.

Omschrijving
Materiaal/

Samenstelling
Gewicht 

(kg)
Actie voor 
recyclage

Herbuikbaar
Samengesteld

onderdeel



* Afhankelijk van stofkeuze

2.1 Stalen onderdelen

2. Verhouding
Basismodel - Bureaustoel

www.drisag.be         welcome@drisag.be

Experience Center & Production - Diamantstraat 8 - 2200 Herentals - Belgium         + 32 (0) 14 23 11 11

Experience Center - Krommebeekpark 22 - 8800 Roeselare - Belgium         + 32 (0) 51 67 13 09   

Alle stalen onderdelen van de Econic zijn 
eenvoudig te demonteren en te recycleren.
 
Drisag ontwikkelde deze stoel met de 
intentie om elk onderdeel opnieuw 
inzetbaar te maken. Vervolgens hebben 
we er extra aandacht aan besteed dat dit 
in de praktijk zo weinig mogelijk handeling 
omvat. Demonteren aan de hand van twee 
schroeven, en vervolgens de basisstoffe-
ring verwijderen. Het rugframe is klaar om 
opnieuw in te zetten. Als de lak bescha-
digd is, kan dit intern opnieuw gepoeder-
coat worden.
Verder is er gewerkt met zeer kwalitatieve 
technische onderdelen waarvan een lange 
levensduur is garandeerd.

Staal - 6,9kg

43,1%
t.o.v. totale gewicht
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Polyamide
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Tijdens de ontwikkeling is er gekozen voor 
PA6 ofwel geëxtrudeerd nylon. Dit 
materiaal beschikt over een enorme 
slijtvastheid wat uiteraard de levensduur 
van het product ten goede komt. Alle 
Polyamide onderdelen zijn voozien van een 
oppervlakte structuur waardoor deze 
stukken beter beschermd worden tegen 
krassen.

PA6 - 7,8kg

48,8%
t.o.v. totale gewicht



2.3 PU onderdelen
Polyurethaan
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Deze polyurethaan onderdelen kunnen 
onderverdeeld worden in twee categorie-
en. De eerste is een harde variant die 
gebruikt wordt voor de arm pads. De 
meest voorname eigenschap is dat dit 
materiaal een enorm hoge slijtvastheid 
heeft met een lange levensduur als gevolg.
De andere variant is het comfortschuim. 
Hier is er gekozen voor vormschuim. Een 
techniek die niet enkel een aangenaam en 
ergonomisch comfort biedt maar ook 
minder snel zal slijten dan de gemiddelde 
comfort schuimen. 
Polyurethaan is een materiaal dat vandaag 
de dag moeilijk te recycleren is. Daarom is 
het gebruik hiervan gereduceerd tot een 
uiterst minimum. In vergelijking tot de 
gemiddelde gestoffeerde rug hebben we 
het gebruik van PU beperkt tot 15%. dit 
resulteerd in een reductie van 85%.

PU - 1,2kg

7,5%
t.o.v. totale gewicht



2.4 Gestoffeerde onderdelen
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Het principe van 100% demonteerbaar-
heid is uiteraard ook doorgetrokken in de 
stoffering. Onafhankelijk van welke 
stoffering er gekozen wordt zorgen wij 
ervoor dat deze eenvoudig weer te 
verwijderen is. Indien de stof het toelaat 
kan de hoes opnieuw ingezet worden bij 
het vervaardigen van een nieuwe Econic 
bureaustoel. Waar vroeger een hele reeks  
nieten achter elkaar gezet werden om de 
stof mooi aan te spannen maken we nu 
gebruik van een koordsysteem. Dit 
systeem wordt reeds bij het maken van de 
hoes geïntegreerd. Na het garnierwerk, 
nieten ze dit koord vast met slechts een 
fractie van de nieten die ze oorspronkelijk 
gebruikten. Waar vroeger een zitting te 
arbeidsintensief werd om te herstofferen  
en van nul begonnen werd, lossen we nu 
enkele nieten en hergebruiken we de 
onderdelen. Dit verkleind de afvalberg 
aanzienlijk.

        

Stoffering - 0,1kg

<1%
t.o.v. totale gewicht
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Om het gebruik van PU schuim te 
beperken is er voor gekozen te om werken 
met een nieuwe technologie. Een krimpstof 
hoes wordt gekrompen d.m.v. een 
warmtebron zodat deze mooi om het 
rugframe past. Deze basisstoffering dient 
als ondersteuning van de rug en kan 
vervolgens overtrokken worden met een 
afneembare gestoffeerde hoes naar keuze.

Rug Basisstoffering - 
0,1kg

<1%
t.o.v. totale gewicht
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