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GAIA staat voor circulaire duurzame systemen en concepten en daarmee voor de toekomstige
borging van onze grondstoffen!
CIRCULAIRE ECONOMIE
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval ontstaat. Een circulaire
economie, waarin producten dusdanig worden ontworpen dat grondstoffen of componenten
beschikbaar blijven voor een volgende gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en
milieu. Een economie waarin WAARDE EN KWALITEIT van grondstoffen behouden blijven.
GEWOON SAMEN DOEN
Dit is ons credo. GAIA maakt de circulaire economie waar in de praktijk. ONTDEKKEN,
ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN. GAIA zorgt voor de retourlogistiek en de
recycling van de producten. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande,
niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie letten we erop dat ze voldoen aan
kwaliteitscriteria om weer in een volgende gebruiksfase te kunnen worden ingezet.
Op deze manier maken wij de TRANSITIE naar een circulaire economie, STAP VOOR STAP.
NIEUWE GRONDSTOFFEN / PRODUCTEN
Zo doen we dat ook met:
• werkkleding
• veiligheidsschoenen
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• kantoorartikelen
• gereedschappen
GAIA haalt op, sorteert, ontmantelt en maakt zoveel als mogelijk weer nieuwe grondstoffen
en/of producten. Met circulaire producten voor 100%, met niet-circulaire producten voor ruim 80%.
Immers, elke stap die storten of verbranden voorkomt is een stap in de juiste richting.
Voor meer informatie: www.gaiacirculair.com - info@gaiacirculair.com
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REDESIGN THE EXISTING
Pōur is een merk dat circulair design creëert met herwonnen grondstoffen. Gemaakt met eer
in Nederland en België door mensen met een bijzondere plek op de arbeidsmarkt. Wij willen
mensen inspireren om hernieuwbare materialen een onderdeel van hun leven te laten worden.
Pōur weerlegt het concept van afval. We leven in een lineair economisch systeem waarin we afval
creëren. Er ontstaat een wereldwijd tekort aan grondstoffen door de manier waarop we
produceren en consumeren. We moeten die lineaire status quo veranderen in een
circulaire actie. Pōur maakt een transitie zichtbaar van TAKE – MAKE – WASTE naar urban mining.
De materialen van Pōur hebben al een leven meegemaakt. Werkkleding, ooit gebruikt om o.a.
bruggen te bouwen en straten aan te leggen, vindt een nieuwe toepassing in onze producten.
De materialen dragen hun geschiedenis mee in hun nieuw design. Daarom is ieder Pōur product uniek.
Gemaakt met eer in Nederland en België door mensen met een bijzondere plek op de arbeidsmarkt.
USE IT, LOVE IT, RETURN IT
Hiermee bedoelen we, gebruik je Pōur product met liefde. Na gebruik kunt je het Pōur product
terugsturen naar ons, omdat we ook dat geliefde Pōur product in een prachtig nieuw product kunnen
recyclen. Er is meer na een Pōur leven.
DOE MET ONS MEE IN DEZE TRANSITIE VAN
‘TAKE-MAKE-WASTE’ NAAR URBAN MINING.
Voor meer informatie: www.pourproduct.com - info@pourproduct.com

