
Cleaning FIBCs for reuse in a responsible, effective manner.



Historie

zijn wij ook actief in Amerika en Australië.  Rebu klanten kiezen bewust voor een duurzame 

en kostenefficiënte manier van werken. Rebu haalt de lege FIBCs op, reinigt ze, op een  

milieubewuste wijze, en brengt ze retour. De hoge Rebu kwaliteitseisen waarborgen een veilig 

hergebruik van FIBCs, minder afvalstromen, lagere verpakkingskosten en snelle levertijden.

Rebu is opgericht in 1993 als reconditioneringsbedrijf voor 

FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Container) en is marktleider 

op het gebied van reconditioneren binnen Europa! Daarnaast 

Rebu concept
Het Rebu concept is een totaalservice die bestaat uit het ophalen 

van uw lege FIBCs bij uw eindgebruiker, waarna de FIBCs na  

reiniging, inspectie en eventuele reparatie aan u worden geretourneerd. Ons

uitgebreide transportnetwerk beslaat vrijwel geheel Europa en garandeert een regelmatige 

ophaalfrequentie van uw lege FIBCs. Ter minimalisering van kosten bieden wij gratis advies aan 

uw eindgebruiker bij het verzamelen van uw lege FIBCs, zoals opleiding en palletiseringssysteem. 

Reiniging, inspectie en eventuele vervanging van documentpockets en/of sluitingen vinden plaats in 

onze productiefaciliteit in Moerdijk, Nederland. Uiteraard voldoet onze productiefaciliteit aan de hoogste 

eisen voor wat betreft veiligheid (o.a. ATEX, Explosie-protectiesystemen), milieu (geen emissie) en 

arbeidsomstandigheden. Afvalstromen voortkomend uit de reconditionering van uw FIBCs worden op een 

duurzame manier afgevoerd via officiële instanties. Deze werkwijze garandeert een veilig en duurzaam  

hergebruik van uw verpakkingsmateriaal. Het gehele proces wordt door Rebu geanalyseerd en periodiek aan u 

teruggekoppeld. Daarnaast kunnen wij u, door onze nauwe samenwerking met Greif, een closed loop systeem 

aanbieden, waarmee wij u kunnen ondersteunen bij het beheren van uw gehele FIBC voorraad.

Voordelen eindgebruiker:

• Geen afvalkosten

• Geen ophaalkosten

• Minimale opslagcapaciteit door

   frequente ophalingen

• Compalletsysteem in bruikleen

• Gratis opleiding en gebruik 

   compalletsysteem

 

Uw voordelen:

• Duurzaam

• Hergebruik van verpakking

• Vermindering van verpakkingskosten

• Vermindering van verpakkingsafval

• Extra service voor uw klant

• Hoge kwaliteit van reconditioneringsproces 

   waarborgt veilig hergebruik van FIBCs

• Closed loop system

• Snelle levertijden



1 - Vullen FIBCs

Chemicaliën

reinigingsinstallatie is uitgevoerd met een Fike    explosie-protectiesysteem. De automatische reiniging van 

de FIBC vindt plaats in een gesloten cabine. Hier is geen productiepersoneel aanwezig.

Speciaal voor het verantwoord reconditioneren van FIBCs, bestemd voor vervoer 

en opslag van chemicals, heeft Rebu een volautomatische reinigingsinstallatie 

ontwikkeld. Deze voldoet aan de ATEX (ATmosphères EXplosives) normering. De 

2 -Transport product naar klant 3 - Legen FIBCs

4 - Opslag lege FIBCs op pallet 5 - Ophaling Rebu 6 - 1ste inspectie voorsorteren

7 - Reiniging FIBCs 8 - 2de inspectie licht controle 9 - Sluiten FIBCs

10 - Reparatie 11 - Palletiseren 12 - Opslag

Proces
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