


Recticel Insulation maakt deel uit 

van de beursgenoteerde Recticel Groep, 

een toonaangevende Europese leverancier 

van polyurethaanoplossingen. 

Bij de Recticel Groep werken 

8.411 mensen in 

28 landen wereldwijd. 

Ze belevert diverse markten, voornamelijk

 in Europa, dat ongeveer 93% van de 

netto-omzet van de Groep vertegenwoordigt. 

De Groep is ook actief in 

de Verenigde Staten en Azië.
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INNOVATIE GEDREVEN  
DOOR PU-EXPERTISE 

De kerncompetentie van de Recticel Groep is de transformatie van chemische samenstellingen 

van polyurethaan tot soepelschuim, hardschuim en elastomeren ten volle benutten om 

oplossingen met een toegevoegde waarde te creëren die voldoen aan de huidige en 

toekomstige behoeften van de klanten. De transformatie van polyurethaan blijft het antwoord 

van Recticel op die marktbehoeften, ook al is het niet de enige technologie van het bedrijf. 

Recticel wil een wezenlijk verschil maken in het dagelijks comfort van iedereen door middel 

van innovatieve oplossingen. Recticel zet zich in om verantwoorde antwoorden te bieden op de 

verschillende uitdagingen van deze tijd en gedeelde voordelen te creëren voor het bedrijf en 

de maatschappij. De Groep streeft ernaar op een efficiënte, duurzame en evenwichtige manier 

toegevoegde waarde te creëren en een verdere, rendabele groei te realiseren voor al haar 

klanten en aandeelhouders. 

BUSINESS LINES

De kernportefeuille van de Recticel Groep is georganiseerd rond vier businesslines:  

Soepelschuim, Isolatie, Slaapcomfort en Automobiel. 

De businessline Soepelschuim ontwikkelt en produceert een brede waaier aan 
oplossingen met kenmerken zoals geluiddemping, afdichting, filtering, transport, 
bescherming, ondersteuning en comfort. 

De businessline Isolatie biedt thermische en akoestische isolatieproducten van hoge  
kwaliteit die rechtstreeks worden gebruikt bij bouwprojecten en renovaties. 

De divisie Slaapcomfort brengt gebruiksklare matrassen, lattenbodems en boxsprings  
op de markt. 

De divisie Automobiel, die bestaat uit interieurbekledingsactiviteiten en zitoplossingen  
(via een joint venture), concentreert zich op innovatie, technische vooruitgang en  
uitstekende dienstverlening aan de klanten.



MISSIE

De Recticel Groep probeert haar uitstekende expertise op het vlak van polymeertoepassingen, 

met name inzake polyurethaan, altijd ten volle te benutten. Ze biedt haar klanten competitieve 

oplossingen met een grote toegevoegde waarde. 

VISIE

De Recticel Groep streeft ernaar de voornaamste wereldwijde leverancier van oplossingen met 

een hoge toegevoegde waarde te zijn in al haar kernmarkten, door in te spelen op belangrijke 

wereldwijde trends zoals duurzaamheid, vergrijzing en bevolkingstoename, energiebesparing 

en waterbeheer. 

GESCHIEDENIS VAN DE RECTICEL GROEP

1778 Jan-Frans Cooppal richt een buskruitfabriek op in Wetteren (België) 

1847  Cooppal krijgt het predicaat ‘Koninklijk’ (Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal) 

1898  Productie van ether voor explosieven 

1952  Licentie voor de productie en de verkoop van polyurethaanschuim (PU) 

1957  Productie van PU-soepelschuim 

1964  Productie van PU-hardschuim 

1967  Alle PU-activiteiten onder de naam Recticel 

1970  Bouw van een nieuwe fabriek en een International Development Center in Wetteren (België) 

1998  Recticel wordt onafhankelijk van de Generale Maatschappij van België
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RECTICEL INSULATION: 
PARTNERS IN COMFORT

Recticel Insulation is een betrouwbare partner voor de bouwsector met zestig jaar ervaring.  

We bieden hoogwaardige akoestische en thermische isolatieoplossingen voor zowel residentiële 

als niet-residentiële gebouwen. Onze producten en diensten worden ontwikkeld om in te spelen 

op de behoeften van gebruikers omtrent comfort en een hogere energetische doeltreffendheid. 

Recticel Insulation beschikt over zeven ultramoderne productievestigingen in Europa en zet 

in op nieuwe en doeltreffende oplossingen die het resultaat zijn van haar ervaring, expertise 

en passie voor polyurethaan. Het bedrijf heeft een uitgebreid productgamma voor hellende 

daken, platte daken, afschotsystemen, zolderruimtes, plafonds, buitenmuren, spouwmuren, 

binnenmuren, vloeren, kelders en diverse industriële toepassingen. 
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ONZE PRODUCTIEVESTIGINGEN

1. Wevelgem (BE)  

2. Bourges (FR) 

3. Angers (FR) 

4. Mäntsälä (FI)

5. Stoke-on-Trent (VK)

6. Burntwood (Gradient) (VK)

7. Šoštanj (SL)

6



6

ONZE PRODUCTEN: TOEGEVOEGDE WAARDE CREËREN 
BIJ ELKE TOEPASSING

I THERMISCHE PIR-ISOLATIE

Dakisolatie 

Recticel Insulation biedt een breed gamma aan isolatieoplossingen voor zowel hellende  

als platte daken. 

Isolatie voor hellende daken 
Deze isolatie werd ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen, waaronder 
nieuwbouw-, renovatie- en verbouwprojecten. De isolatieplaten kunnen 
gemakkelijk op de constructie of tegen het dakvlak tussen de gordingen  
worden geplaatst, afhankelijk van de vereisten. 

Isolatie voor platte daken
Deze isolatie werd ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen: op betonnen, 
houten of stalen constructies, met of zonder helling in een mechanisch 
bevestigd, verlijmd of omgekeerd daksysteem. 

Muurisolatie   

Recticel Insulation biedt specifieke oplossingen voor massieve muren, muren met een  

houtskelet, regenschermen, buitenmuren, prefab muren en binnenmuurisolatie afgewerkt  

met gipskarton. 

Isolatie voor spouwmuren 
Deze isolatie werd ontwikkeld voor spouwmuurconstructies bij nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Het tand-en-groef kliksysteem garandeert een efficiënte en 
consistente isolatieschil.

Isolatie voor buitenmuren
Onze buitenmuurisolatie werd speciaal ontwikkeld voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Buitenmuurisolatie zorgt voor een efficiënte en consistente 
isolatieschil rond het huis en kan worden gecombineerd met een brede waaier 
aan gevelafwerkingen. 

Isolatie voor prefab muren  
Deze isolatie werd ontwikkeld om betonnen geprefabriceerde industriële 
muurelementen te isoleren.

Isolatie voor binnenmuren 
Deze isolatie werd ontwikkeld om binnenmuren (opnieuw) te isoleren bij toepassingen 
waarbij esthetiek en ruimtegebruik belangrijke overwegingen zijn. Voorbeelden zijn 
onder andere historische of culturele erfgoedsites en stadsprojecten. 
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ONZE AANPAK: 
EEN PASSIE VOOR COMFORT

Recticel Insulation wil bouwprofessionals 

en hun klanten het hoogste comfort bieden 

via een betrouwbaar partnerschap, een 

uitstekende dienstverlening en een onge-

evenaarde expertise. We stellen alles in 

het werk om tegemoet te komen aan de 

vraag naar energie-efficiënte gebouwen 

door aan de bouwmarkt hoogwaardige 

isolatiematerialen en specifieke isolatiepro-

ducten te leveren voor elke toepassing.

I AKOESTISCHE ISOLATIE 

Naast thermische producten biedt Recticel Insulation ook akoestische 

isolatie om het comfort van de gebruikers te maximaliseren. Deze isolatie 

werd ontwikkeld om het lawaai tussen twee aangrenzende woonruimtes te 

verminderen en wordt geplaatst door ze tegen de scheidingsmuur te lijmen. 
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Vloerisolatie   

Recticel Insulation biedt vloerisolatie voor toepassingen met een vaste 

ondergrond, vloeren voor zwaar gebruik en zoldervloeren. De isolatie kan  

op of onder de dekvloer worden geplaatst.



DUURZAAMHEID:  
ENGAGEMENT OP ELK NIVEAU 
DUURZAAMHEID ALS ONDERDEEL VAN DE STRATEGIE
EN DE BEDRIJFSWAARDEN VAN RECTICEL

In 2016 heeft Recticel zijn kernwaarden zorgvuldig opnieuw gedefinieerd om de organisatie 

in staat te stellen haar acties en houdingen ten aanzien van interne en externe stakeholders 

volledig op elkaar af te stemmen. De kernwaarden van de Groep kunnen vandaag als volgt 

worden samengevat: 

De duurzaamheidsstrategie van de Recticel Groep werd ontwikkeld om in te spelen 

op belangrijke uitdagingen zoals energiebesparing, CO2-vermindering, vergrijzing en 

bevolkingstoename. Duurzaamheid zit sterk verankerd in het DNA van de Groep. Dat komt 

tot uiting in de kernwaarden van het bedrijf. Een van die waarden is dat we met respect en 

integriteit handelen. Recticel Insulation houdt zich aan die waarde door respect te tonen voor 

de hele maatschappij, in het bijzonder voor onze werknemers, onze partners, de planeet en de 

wetgeving. We verwachten dat onze kernwaarden niet alleen door onze collega’s, maar ook 

door onze partners worden toegepast. 

POLYURETHAAN: HET DUURZAME ISOLATIEMATERIAAL

De producten van Recticel Insulation bieden aanzienlijke milieuvoordelen. Efficiënte isolatie betekent 

dat er minder energie nodig is voor verwarming en koeling. Op die manier daalt de CO2-uitstoot.  

Onze isolatieproducten leveren dus een grote bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming. 

De duurzaamheid van onze producten is een ander belangrijk milieuvoordeel. Isolatieplaten  

van polyurethaan hebben een levensduur van vijftig jaar. Hun isolatieprestaties blijven constant  

gedurende de hele levensduur van het product, waardoor ze een heel duurzame oplossing zijn. 



MILIEUCERTIFICATEN 
 
I BREEAM-SCORE 
BREEAM is de meest gebruikte evaluatie- en certificatiemethode voor gebouwen in Europa.  

Ze ondersteunt architecten, aannemers en andere stakeholders bij de succesvolle implementa-

tie van duurzame bouwpraktijken. 

I MILIEUPRODUCTVERKLARING
De resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) worden samengevat in een milieuproduct-

verklaring (EPD). In dat document wordt de milieu-impact van een product uitgedrukt in cijfers, 

verdeeld in verschillende impactcategorieën. Het is niet ontworpen om producten te vergelijken, 

maar maakt het mogelijk om de totale milieu-impact van een gebouw te berekenen. 
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ONZE NIEUWE PRODUCTEN: GEDREVEN DOOR DUURZAME INNOVATIE 

Duurzame innovatie is een van de belangrijkste drijfveren van alle onderzoeks- en  

ontwikkelingsinspanningen van Recticel. Het is een beslissende factor bij alles wat we doen.  

De Recticel Groep is vastbesloten om de negatieve impact van haar activiteiten voortdurend  

te verminderen en zo de positieve impact van Recticel in de hele waardeketen te optimaliseren. 

Dat wordt bereikt door het werk van het Sustainable Innovation Department (SID) dat alle innova-

ties van de Groep leidt en het programma rond duurzaam ondernemen heeft opgestart. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van isolatiemateriaal met een lage lambdawaarde (met een 

daling van de waarde van 22 naar 19). Xentro® levert betere isolatieprestaties. Het product heeft 

een warmtegeleidingscoëfficiënt (lambdawaarde) die 13% lager is dan het referentieproduct van 

de markt.

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERMINDEREN

We leveren voortdurend inspanningen om onze CO2-voetafdruk tot een minimum te herleiden 

door de negatieve impact van onze activiteiten te verkleinen en tegelijk de positieve impact 

van onze producten aanzienlijk te vergroten. We schatten dat de CO2-uitstoot die door onze 

isolatieoplossingen werd voorkomen in 2017, meer dan 30 keer onze koolstofimpact in de hele 

waardeketen vertegenwoordigde.

We proberen ook het energieverbruik in onze fabrieken te verminderen. Het grootste deel van 

onze productievestigingen is gecertificeerd conform de ISO 14001-milieuzorgnormen. 

Bij de ontwikkeling of de opstart van nieuwe productievestigingen kiezen we waar mogelijk  

voor groene energiebronnen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. 

AFVALBEHEER EN RECYCLAGE 

We zoeken naar nieuwe manieren om afval tijdens het productieproces te vermijden en naar 

mogelijkheden om productieafval en producten die het einde van hun levenscyclus hebben 

bereikt, te hergebruiken of te recycleren. We proberen het gebruik van eindige natuurlijke  

hulpbronnen ook tot een minimum te beperken. 

Deze brochure is een uitgave van Recticel Insulation. Contactgegevens: Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43, recticelinsulation@recticel.com

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve 
fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of 
bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. BRO004040101-01



We willen een ‘feel good inside’-ervaring 

creëren voor onszelf en voor  

toekomstige generaties door middel van 

uitstekende oplossingen en diensten.



www.recticelinsulation.be


