
Duurzame verf 
vinden wij nu 
nog gewoner
De Next-Gen biobased verf van morgen 
voor de schilder van nu
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Onderdeel van 
Koninklijke Van Wijhe Verf

Next Generation Biobased verf,
doorontwikkeld tot in perfectie

NIEUW. Ralston BIOseries

De grootste winst voor het milieu is dat we waarde 

halen uit reststromen door gebruik te van grondstoff-

en uit 2e generatie biomassa. Uit de afvalstoffen van 

biomassa van olijfbomen en zonnebloemen wordt een 

heldere olie gewonnen. Deze olie is de basis van onze 

innovatieve bindmiddeltechnologie. Het produceren 

van deze voor 96% herwinbare grondstof gaat daarom 

niet ten koste van landbouwgrond en voedselproduc-

tie voor mens en dier.

We spelen onze duurzame rol in het grotere 
geheel

Uitgangspunten bij onze bedrijfsvoering en 
innovaties zijn o.a.:

• Productie/teelt van grondstoffen vrij van kinderarbeid.
• Fair trade gedachte.
• Het vergroten van productiegronden dient niet ten koste 

te gaan van verdere natuur/bosgebieden.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Wij zijn trots om eerste chemische bedrijf ter wereld met
een B Corporation Certificaat te zijn. Hiervoor moeten we
voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en
uitblinken op het gebied van milieu-impact, transparantie
en corporate governance.

Al in 2012 introduceerde Van Wijhe Verf, de makers van Ralston, 

de eerste revolutionaire duurzame binnenmuurverven op 

basis van een innovatieve en duurzame biobased technology. 

Innoveren zit in ons DNA. Daarom zijn we deze duurzame 

bindmiddeltechnologie blijven doorontwikkelen en kan Van 

Wijhe Verf nu de Next Generation biobased verf introduceren.

Bindmiddeltechnologie op basis 
van zijstromen van plantaardige 
reststoffen

Zet nu met Next-Gen Biobased 
verf een grote stap in de toekomst

Voor u als professional in de schilderswereld is dit hét moment 
om Biobased verf als de logische keuze te zien.
De kwaliteit is ongeëvenaard, de vraag uit de markt om 
duurzaam te gaan werken neemt alleen maar toe. 

Biobased verf
verdient een

duurzame verpakking
(100% recyclebaar)

Vegetable based

VOC free

Respects our 
planet

Voor meer informatie zie www.ralstoncolour.com


