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Wanneer je gezamenlijk naar duurzaamheid streeft, ontstaan er 
mooie samenwerkingen en initiatieven op het gebied van mens en 

materiaal. Van ontwikkeling tot productie, van levering tot het 
onderhoud en alle processen en mensen die hier een bijdrage aan 
leveren. We staan midden in de maatschappij en erkennen onze 

verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.

When you work towards achieving sustainability together, worthwhile 
collaborations and initiatives can arise in terms of people and products. 
From development to production, delivery to maintenance and all the 
processes and people that contribute to this end. We are proud to be 

part of a community that acknowledges our responsibility towards 
a sustainable future. 

SUSTAINABILITY BY SATELLIET

FEEL GOOD FOOD

Onze cateringpartner Feel Good Food verwelkomt 
u en uw gasten met een glimlach. De medewerkers 
hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar krijgen dankzij dit initiatief de kans op 
een duurzame arbeidsrelatie. 

Our catering partner Feel Good Food kindly 
welcomes you and your guests with a smile. 
Their employees get a new sustainable chance 
on the labour market. 

CURIO PRAKTIJKSCHOOL

Samen met de leerlingen van de Curio 
praktijkschool in Breda en deelnemers van 
‘Ik wil meedoen’ (een initiatief van Stichting 
Maatschappelijke Opvang Breda) worden 
verschillende projecten opgepakt, zoals het 
geven van nieuwe waarde aan afgeschreven 
meubilair, en het vervaardigen van tassen en 
muismatten van reststoffen en -leer

Together with the students of the Curio 
praktijkschool in Breda and participants of
‘Ik wil meedoen’ (an initiative of Stichting 
Maatschappelijke Opvang Breda) several projects 
are being initiated, like manufacturing bags and 
mouse pads from surplus fabrics and leathers.

SUSTAINABLE PRODUCTS

Met een initiatief zoals SUM en het gebruik van 
Resysta werken we hard aan de toekomst van 
duurzaam hospitalitymeubilair. De verschillende 
initiatieven zijn gericht op duurzaamheids-
processen die voor, tijdens en na de productie
van meubilair plaatsvinden.

With initiatives like SUM and using Resysta, we work 
hard towards a future with sustainable hospitality 
furniture. The different initiatives are focused on 
sustainable processes that occur before, during 
and after the production of furniture. 

ISO 26000 

Satelliet hanteert de principes en kernthema’s van 
ISO 26000: de wereldwijd erkende richtlijn voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

At Satelliet we apply the principles and key themes 
of ISO 26000, the worldwide recognized guideline 
for Corporate Social Responsibility (CSR).

sustainable
For a

future

Scan the QR code 
for more specific 

information online.
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SUM staat voor Still Usable Materials en is een 
benaming voor – eigenlijk – afgeschreven 
materialen en onze ambitie om met innovatieve 
technieken nieuwe waarde te geven deze 
materialen. Toch is SUM niet alleen een initiatief 
dat gaat over het recyclen en geven van nieuwe 
waarde aan gebruikte materialen, maar wat ook 
gaat over het toekennen van meer waarde aan 
samenwerkingen. 

Zo zijn we er al in geslaagd om in samenwerking 
met een van onze producenten aluminium te 
recyclen, en zoeken we constant naar nieuwe 
manieren, materialen en samenwerkingsvormen. 
Plastic afval is een groot probleem wat zijn 
omvang de afgelopen jaren pijnlijk kenbaar heeft 
gemaakt, maar wat gelukkig ook mogelijkheden 
biedt. Zo produceren wij al enige tijd stoelen met 
vilt dat gemaakt is van PET-flessen, en zijn we er 
ondertussen ook in geslaagd om van gerecycled 
plastic kwalitatief hoogwaardig kunststof 
vlechtwerk te maken. Duurzaam staat in ons 
geval namelijk ook voor kwaliteit.

SUM is short for Still Usable Materials and is a term 
for actually all kinds of depreciated materials and 
our ambition is to use innovative techniques to give 
new value to these materials. However, SUM is not 
only an initiative that’s all about recycling and 
giving new value to used materials, it is also about 
adding more value to collaborations. 

We’ve already succeeded, in collaborating with 
one of our production partners to recycle 
aluminium, and we are always looking for new 
solutions, materials and partnerships. Plastic waste 
is a large problem the extent of which has been 
painfully expressed in recent years, but luckily also 
offers possibilities. This is why we’ve been producing 
chairs with felt made from PET bottles for a while 
now, and why we were able to convert recycled 
plastic into a high-quality wickerwork. 
Sustainability, in our case, also represents quality. 

Still Usable
Materials

Scan the QR code 
for more specific 

information online.
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De Current is de eerste productfamilie binnen Satelliet die volledig uit gerecyclede materialen 
is gemaakt en valt onder het initiatief SUM - Still Usable Materials. De frames van de 
verschillende ontwerpen zijn vervaardigd uit gerecycled aluminium - iets wat we al 
langer doen - en kunststof vlechtwerk dat is vervaardigd uit gerecycled plastic. 

‘Current’ is the first product family within Satelliet that is manufactured completely from recycled 
materials and falls under the SUM – Still Usable Materials initiative. The frames of the different 
designs are made from recycled aluminium and the wickerwork is made from recycled plastic.

Scan the QR code 
for more specific 

information online.

Om de kwaliteit van onze producten te kunnen waarborgen, is het van belang dat er 
enkel gebruik wordt gemaakt van hoogwaardig gerecyclede materialen. Dit is waarom 
er samen wordt gewerkt met een gespecialiseerd bedrijf dat in de juiste toestroom van 

deze materialen kan voorzien. Zo staat het kunststof granulaat wat zij uiteindelijk 
aanleveren voor het voor het kunststof vlechtwerk ook wel bekend als HDPE.

To ensure the quality of our products, it’s important that only high-quality recycled 
materials are used. This is why we have collaborated with a specialist company who can 

provide these materials. They ensure that the polymer granules which are used for the 
wickerwork is HDPE (High Density Polyethylene).

Current
Sustainable

 CURRENT AC

 CURRENT LAC

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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Zojuist heeft u gelezen over de herkomst van het 
materiaal wat gebruikt wordt voor het produceren van 
de kuip van de Press. Door nieuwe waarde te geven aan 
gebruikte PET-flessen, maakt dit ontwerp onderdeel uit 
van onze SUM-collectie. 

You have just read about the origin of the material that 
is used for producing the shell of the Press chair. By 
giving new value to used PET bottles, this design 
becomes part of our SUM-collection.

Scan the QR code 
for more specific 

information online.

Veel vilt wordt nog altijd van wol gemaakt. Maar het moderne vilt wordt steeds populairder, 
mede vanwege de stevigheid. Er worden bijvoorbeeld synthetische vezels gebruikt. Zo zijn er 

tegenwoordig goede technieken om PET-flessen om te smelten tot bruikbare vezels. Dit zorgt er 
tijdens het productieproces voor dat het vilt tot één massa wordt samengedrukt, waarbij het 

oppervlak toch zijn vezelachtige structuur behoudt. Deze techniek gebruiken wij onder andere 
voor onze Press-stoel. De kuip van de Press-stoel voelt aan als een normaal gestoffeerde stoel 

terwijl hij grotendeels uit gerecyclede PET-flesjes bestaat.

A lot of felt is still made from wool. Modern felt is becoming more and more popular, partly 
because of its firmness. To achieve this, syntheticl fibre is used. There are also new techniques to 
melt PET bottles to create usable fibres. This means that when synthetic felt fibres are pressed 

together they create a solid mas, but the surface still contains a fibre-like structure. This is a 
technique we use for our Press chair. The shell of the Press chair feels like a normal upholstered 

chair even though it has been produced out of recycled PET bottles.

Press
Sustainable

 PRESS AC

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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Wanneer een terras langer buiten staat, heeft het meer te 
verduren. Materiaal is dus belangrijk. Bij Satelliet worden 
daarom steeds meer tafels en stoelen uitgevoerd in Resysta, 
een duurzame houtvervanger. Het ziet eruit als hout, voelt 
als hout, maar is gemaakt van rijstvlies, steenzout en 
minerale oliën. Het resultaat is een materiaal dat bestand is 
tegen alle weersomstandigheden en daardoor weinig 
onderhoud vergt. Ideaal dus voor een terras dat veel of 
altijd buiten staat.

When a terrace is outside longer, it has to endure more. So 
material is important. At Satelliet, more and more tables and 
chairs are therefore made of Resysta, a sustainable wood 
substitute. It looks like wood, feels like wood, but is made 
from rice bran, rock salt and mineral oils. The result is a 
material that can withstand all weather conditions and 
therefore requires little maintenance. Ideal for a terrace that 
is often or always outside.

Resysta
Sustainable

60%
rijstvlies

22%
steenzout

18%
minerale oliën

FIRENZE RESYSTA AC FIRENZE RESYSTA SC

Resysta is een innovatief en duurzaam materiaal dat gemaakt 
wordt van biologisch restafval. Het materiaal beschikt over de 
look en feel van hout en de voordelen van kunststof. Dit maakt 

het bij uitstek geschikt voor toepassing in terrasmeubilair. 

Resysta is an innovative and sustainable material made from 
organic residual waste. The material has the look and feel 

of wood and the advantages of plastic. This makes it ideally 
for outdoor furniture.

 Water resistant

 Can be processed as wood

 UV-resistant

 Durable

 100% recycable

Scan the QR code 
for more specific 

information online.

Resysta  THE BETTER WOOD

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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Scan the QR code 
for more specific 

information online.

Scan the QR code 
for more specific 

information online.

Waarom houten meubilair weggooien als het nog prima een tweede leven kan leiden?
Met Weder kennen we nieuwe waarde toe aan inruilmeubilair dat met zorg geselecteerd wordt.

Why throw away wooden furniture when it can still live a second life?
With Weder, we assign new value to trade-in furniture that is selected with care.

6023 AC WEDERSPLIT SC WEDER

Recycle
design
by Satelliet

Ook in de herkomst van onze stoffen wordt steeds meer rekening gehouden met duurzaamheid. 
Het mooie hiervan is dat de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid zich 
op verschillende manieren voordoen. Zo vindt recycling plaats vóór en na consumptie 
en/of worden er alleen grondstoffen gebruikt die later ook weer opnieuw als grondstof 
kunnen worden gebruikt. Deze drie manieren staan ook wel bekend als: Pre-consumer 
recycling, post-consumer recycling en Cradle 2 Cradle. 

Sustainability is becoming increasingly important, and in particular the origin of our fabrics. 
There are a number of Recycling processes which involves 3 main steps, which form a circle or 
loop. They are: Pre-consumer recycling, post-consumer recycling and Cradle 2 Cradle.

Fabrics
Sustainable

BY SATELLIET

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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CLOUD RND T

CLOUD RND T

PLANET TLIFE CORNER LB | LIFE LB

LIFE CORNER LB | LIFE LB

LIFE DINER B

CLOUD T

CLOUD T

FIRENZE RESYSTA SC
FIRENZE RESYSTA AC

Sustainable  COLLECTION 

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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festiva eco sc

De kunststoffen van onze eco-series 
zijn afkomstig van een speciaal 
productieproces waarbij enkel 
plastic uit een beperkte selectie van 
consumentenafval wordt gebruikt. 

The synthetic materials that are used 
in our eco-series are derived from a 
special production process which 
only involves plastic from a limited 
selection of consumer waste.

SUM staat voor Still Usable Materials en is een categorie 
benaming voor meubilair dat is samengesteld uit 
afgeschreven materialen.

SUM stands for Still Usable Materials and is a category name
for furniture composed of depreciated materials.

Recycled DESIGNS

AVOLA ECO SC

AVOLA ECO SC

FESTIVA ECO SC

FESTIVA ECO SC BARI ECO SC BARI ECO SC

 CURRENT SC  CURRENT AC  CURRENT LAC

 PRESS AC

 PRESS SC STCK  PRESS HS PRESS SC

SUSTAINABILITY BY SATELLIET
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FULL SERVICE
U wordt volledig ontzorgd. Al vanaf het eerste 
moment tot ver na de realisatie van uw project 
kunnen wij u voorzien van advies en ondersteuning. 
Of het nu gaat om inhuizing, afvoer en recycling 
van verpakking of de jaarlijkse APK – een service 
die de levensduur van uw meubilair verlengt. 

You will be completely relieved. We offer advice and 

support from the very first moment until years after 

the realization of your project. Whether it concerns 

installation, disposal and recycling of packaging or 

the periodic check of your furniture, which contributes 

to a longer lifespan of your products.

TAILOR MADE
Wij staan voor kwaliteit. Onze mensen, producten 
en service beantwoorden aan de hoge eisen die 
gesteld mogen worden in de hospitality sector, door 
zowel ondernemers als hun gasten.  

We stand for premium quality. Our people, products 

and services meet the high demands in the 

hospitality sector, demands of both entrepreneurs as 

well as their guests. 

PREMIUM QUALITY
Elk project is uniek. Dat vraagt om een breed 
aanbod én flexibiliteit als het gaat om uitvoering. 
Model, materiaal en kleur moeten aanvoelen als 
een maatpak, volledig ‘getailord’ naar uw wensen.

Every project is unique. This requires a wide and 

broad range of possibilities. Models, materials and 

colours must feel like a tailored suit, completely 

detailed to your wishes.

PREMIUM
QUALITY

SATELLIET

TAILOR
MADE

FULL
SERVICE


