
  

 

 

Het nieuwe Drentea FOCUS Inspiratiemagazine! 

Ons nieuwe FOCUS Inspiratiemagazine is gereed! FOCUS laat je kennis maken met nieuwe 

producten, laat bestaande klanten en collega’s aan het woord en bevat de mooiste foto’s van 

recente projecten. Daarnaast tref je onze duurzame ambities en unieke circulaire visie! Het thema 

van de eerste uitgave is dan ook ‘duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen’. 

Nieuwsgierig geworden en wil je een exemplaar ontvangen? Een mailtje naar info@drentea.nl 

o.v.v. FOCUS is voldoende.   
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GreenField ATB Classic - Inschrijving open voor 2016          

Zaterdag 19 november is het zover! De uitdagende ‘GreenField ATB Classic 2016’! Speciale 

aandacht geven we dit jaar aan de Stichting Beat Duchenne. Van elke inschrijving gaat een 

gedeelte van het inschrijfgeld naar dit goede doel. Uiteraard mag je weer een unieke verzorging 

verwachten die de GreenField Classic kenmerkt; koffie en thee vooraf met de echte Drentse koek, 

ravitaillering onderweg en het ‘broodje GreenField’ met de wintersoep en een drankje maken het 

compleet. Parkeren doe je voor de deur en natuurlijk kun je je ATB weer schoongespoten mee 

naar huis nemen. Inschrijven voor deze unieke ATB tocht kan tot 2 dagen van tevoren via een 

mailtje aan cycling@drentea.nl. Let’s ride! 
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Circulair Biobased Design, ‘Workplace 2020’ met GreenPAC 

Tijdens het Biobased Business Event op 22 september in Emmen presenteerde Drentea 

het ‘Concept Design’ van een bijzonder project. Sinds een aantal maanden werken 

kennisinstituut GreenPAC en Drentea aan ‘Circulair Biobased Design’ van meubelen. Met de 

kennis van nu is met docenten en industrieel productontwerpers van GreenPAC gewerkt aan 

de ultieme Workplace 2020. Heel symbolisch hiervoor is dat het compacte Drentea 'Room 

Steel' retro-bureau uit de jaren vijftig als basis is genomen. De techniek, eisen en wensen 

van toen versus de innovatie van nu. Doel van het gezamenlijke project is om uit te vinden 

hoe de producten van Drentea op een slimme wijze nog duurzamer kunnen worden 

geproduceerd zonder in te leveren op de kwaliteit en levensduur. De focus ligt vooral op 

circulariteit, dat het product na gebruik in de eerste levensfase geschikt is voor een tweede 

en wellicht derde leven is een must. Circulariteit staat voorop, het behoud van grondstoffen 

en componenten zonder in te leveren op kwaliteit.  

  

 
 

 

 

Project uitgelicht: nieuwbouw hoofdkantoor Össur Europe  
Architect interieur Dreessen Willemse Architecten i.s.m. aarts & co interieur en advies  
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Hackaton ‘Growing Workplace-Drentea –  Best Commercial’!        

In aanloop naar de dag van de duurzaamheid op 10 oktober 2016, organiseerde Growing 

Workplace in samenwerking met Area Reiniging een Hackathon met als thema ‘Stappen naar een 

circulaire economie’ waarbij de deelnemers 30 uur de tijd kregen om in teams hun ideeën uit te 

werken en aan een vakkundige jury te presenteren. De door Drentea ingebrachte casus was 

volledig gebaseerd op onze ‘zero waste’ ambitie, was creatief, uitdagend en sloot 100% aan op de 

doelstelling naar circulariteit. De opdracht betrof het creëren van functionals voor home & office 

uit reststoffen welke volledig aansluit bij ons streven naar zero-waste en Ambitie 2020 om voor 

elk product en component een tweede leven te realiseren.  
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Gegevens aanpassen of uitschrijven? Mail ons via: info@drentea.nl 
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