Duurzaam van nature

bakstenen met een warm hart

Caprice. Het hart op de juiste plaats
Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de
woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig assortiment, betrouwbare kwaliteit en persoonlijke dienstverlening
maken Caprice tot een gewaardeerde partner met een succesvolle positie in de markt. Ons hart ligt bij
duurzame productie van bakstenen, waarop ons bedrijf volledig is ingericht. Een aanpak die we van nature al
hebben, voortgekomen uit de warme band met onze omgeving en respect voor mens en milieu.

Duurzaamheid is meer dan een steentje bijdragen
Caprice bouwt bewust mee aan een groene en gezonde samenleving. Om duurzaam te kunnen zijn, moet je
innovatief zijn. Caprice is een jonge en moderne onderneming die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen.
Tegelijk beschikken we over een wereld aan ervaring in de baksteen verwerkende industrie. We zijn als geen
ander thuis in duurzame grondstoffen, energiebeheer en de procestechnologie van morgen. Met deze pijlers
legt Caprice een stevig fundament voor hoogwaardige productkwaliteit, optimale efficiency en reductie van
afval en CO2-uitstoot. Als het om duurzame productie van bakstenen gaat, doet we graag dat stapje extra.
Verrassend uitgebreid assortiment
Caprice produceert en levert bakstenen voor de meest uiteenlopende bouwprojecten. Dat doen we voor tal
van opdrachtgevers in heel Nederland. Van een puur functioneel standaardproduct tot zeer nauwkeurig
maatwerk: bij Caprice zijn de mogelijkheden opvallend gevarieerd. We kunnen dan ook aan vrijwel iedere vraag
voldoen als het gaat om vormen, kleuren, eigenschappen, esthetische kwaliteiten, maten en structuren. Dankzij
het moderne, flexibele productieproces kunnen we snel en slagvaardig de gewenste hoeveelheden realiseren.
Kleurecht, maatvast en precies volgens de gewenste specificaties.
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Duurzame procestechnologie
Toonaangevend in energie-efficiency
Sociaal, veilig en stimulerend werkklimaat
Krachtige focus op kwaliteit
Zeer veelzijdig assortiment
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Duurzaam van nature
Baksteen is een onderhoudsvrij natuurproduct met een levenscyclus van meer dan 100 jaar. De grondstof, klei,
komt uit rivierbeddingen en vernieuwt zichzelf van nature. Rivieren zetten zelfs meer klei af dan de baksteenindustrie gebruikt. De klei wordt zoveel mogelijk per schip aangevoerd. Andere grondstoffen zijn duurzaam
gewonnen zand en natuurlijke toeslagstoffen. Lokale inkoop hiervan voorkomt onnodig transport. Het door
Caprice gebruikte verpakkingsmateriaal is volledig te recyclen. Dankzij z’n onovertroffen kwaliteiten is
baksteen ook in deze tijd van high tech bouwmethoden toonaangevend als bouwmateriaal. Caprice koppelt
deze kwaliteit aan duurzame procestechnologie, goed voor een op en top waardevol product.

Toonaangevend in energiebeheer
Het energieverbruik van Caprice ligt ver onder het gemiddelde in deze industrie. Al in 2004 is de hele fabriek
geschikt gemaakt voor maximale energie-efficiency en voor dat doel zelfs compleet vernieuwd. We investeren
voortdurend in productontwikkeling en doen intensief onderzoek om het bakproces nog duurzamer en
energiezuiniger te maken. Eén van de prioriteiten in ons energiebeheer is onnodig energieverbruik. Al meer dan
10 jaar gebruiken we moderne WKK-installaties, goed voor energie met een zo hoog mogelijk rendement. Deze
installaties genereren ook de warmte en de elektriciteit voor het droogproces. Een eventueel overschot aan
stroom vloeit automatisch terug in het elektriciteitsnet. Warme lucht die vrijkomt uit de oven wordt benut
voor het droogproces.

De meest duurzame procestechnologie
Ons hele productieproces ademt duurzaamheid en we zijn altijd scherp op nog schonere technieken.
Restmateriaal wordt zoveel mogelijk opnieuw ingezet. Regenwater benutten we als spoelwater. Het spoelwater
wordt na gebruik gereinigd, ontdaan van zand, klei en smeervet en vervolgens hergebruikt. Uit het spoelwater
afkomstige zand en klei, en zelfs het smeervet, worden opnieuw benut. Rookgassen worden nogmaals verbrand
voor schonere emissie. Afgezogen stof wordt opnieuw aan de klei toegevoegd, evenals afgekeurde stenen.
Caprice voldoet aan de strengste eisen voor emissie van rookgassen en stof, maar ook voor geluidsbeperking.
De uitstoot van schadelijke stoffen in bodem en water is nul. Additionele materialen, gebruikte verpakkingen,
huishoudelijk- en ander afval bieden we gescheiden aan, om hergebruik gemakkelijker te maken.

•
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Hoogwaardige WKK-installaties voor hoog rendement
Krachtige focus op CO2 - en afvalreductie
Van nature betrokken bij maatschappij en milieu
Verantwoord ondernemen staat voorop
Nauwe samenwerking met alle betrokken partijen
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Warm hart voor onze mensen
Caprice staat voor vakmanschap. Goed werk door betrokken specialisten, het kloppende hart van ons bedrijf.
Onze mensen werken in sociale en veilige arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de strengste stof- en
geluidsnormen. Naast de aandacht voor een mensvriendelijke werkplek besteden we veel zorg aan een
stimulerend werkklimaat. Mensen die zich blijven ontwikkelen halen meer voldoening uit hun werk en het
beste uit zichzelf. Met het aanbieden van stageplaatsen kijken we daarbij ook naar onze omgeving.

Warm hart voor de wereld
Caprice zet zich volop in voor maatschappelijke projecten en organisaties, die een duurzaam leefklimaat
hoog in het vaandel hebben. We combineren kleiwinning met natuurontwikkeling en het creëren van een
veilige leefomgeving met ruimte voor de rivier. Zo werkt Caprice onder meer actief samen met de stichting
De Huissensche Waarden.

Een partner met meerwaarde
Caprice is een financieel gezonde, transparante onderneming, al decennia een goede bekende in de regio en
met een lange ervaring in de baksteenindustrie. Die reputatie is terug te vinden in het contact met opdrachtgevers, maatschappelijke partijen en overheden. Onze partners en toeleveranciers zijn vertrouwde relaties, die
net zo denken over duurzame kwaliteit als wij. We werken nauw samen met architecten, ingenieurs, bouwers
en opdrachtgevers. Een aanpak die niet alleen economische meerwaarde garandeert, maar ook winst oplevert
voor mens, maatschappij en milieu.

Meer informatie
Bij Caprice dragen we maatschappelijk verantwoord ondernemen een warm hart toe. Niet als doel op zich,
maar passend bij onze krachtige ambities om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame
samenleving. Wilt u meer weten over de oplossingen van ons bedrijf? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak
of kijk op www.capricebaksteen.nl
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Hoogwaardig kwaliteitssysteem
Uitgekiende recepturen
Uitgebreide kwaliteitszorg
Productie volgens strenge internationale eisen
KOMO- en CE-keurmerk
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Caprice.
Bouwstenen van
duurzaamheid.

B.V. Steenfabriek Huissenswaard
Scherpekamp 3, NL-6687 ML Angeren
Postbus 48, NL-6690 AA Gendt
T : +31 (0)88 010 3100
F : +31 (0)88 010 3101
E : info@capricebaksteen.nl
I : www.capricebaksteen.nl
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