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Forbo Flooring Systems' Tessera tapijttegelcollectie werd bekroond 
met het Cradle to Cradle certificaat 

 

 

    
 

Tessera Layout/Outline collectie: een duurzaam alternatief 
 
De Forbo Tessera tapijttegelcollectie bestaat uit zo'n 20 individuele assortimenten met de meest 
duurzame alternatieven op het vlak van textielvloeren. Ze bevatten allemaal gemiddeld 58 % 
gerecycleerd materiaal. Naast de internationale erkenning en 'groene' ratings zoals BREEAM, 
SKA, GUT en LEED kan Tessera nu ook pronken met de Cradle to Cradle certificatie voor de 
nieuwe Tessera Layout/Outline collectie. 
 
Voor het Cradle to Cradle certificaat worden vijf individuele criteria in acht genomen: gezonde 
materialen, hergebruik van materialen, beheer van hernieuwbare energie en koolstof, zorgvuldig 
waterbeheer en sociale eerlijkheid.  
 
In overeenstemming met het Creating Better Environments beleid van Forbo worden de Tessera 
tapijttegels ontwikkeld volgens de Life Cycle Assessments (LCA). Deze holistische kijk op de 
milieu-impact van een product vormt de basis van waarop de milieuvriendelijke prestaties 
geanalyseerd en verbeterd wordt. Ten behoeve van maximale transparantie worden er eveneens 
Environmental Product Declarations (EPD) gepubliceerd. De producten worden gelabeld om de 
erkenning van dit consistente LCA-milieubeleid te verzekeren. 
 
Tessera wordt met 100 % groene elektriciteit geproduceerd. Naast gerecycleerd garen afkomstig 
uit visnetten en petflessen gebruikt Forbo Flooring Systems ook gerecycleerd materiaal ter 
ondersteuning van de tapijttegels en een gemodificeerd bitumen dat eigenlijk slechts een kleine 
hoeveelheid bitumen bevat. De Forbo Tessera fabriek kreeg het SA8000-certificaat toegekend. 
 
Tessera tapijttegels zijn de ideale oplossing voor kantoren, vrijetijdscentra, horeca- en 
handelspanden. De verschillende Tessera designs passen perfect bij de ultrastevige producten van 
Forbo Flooring Systems en kunnen dus met elkaar gecombineerd worden voor individuele 
projecten en ruimtes. 
 
Voor meer informatie over de veelzijdigheid van de Tessera tapijttegelcollectie, de Westbond 
tapijttegels of de Flotex gevlokte vloerbedekking surft u naar onze website www.forbo-flooring.be.  

 

 
 
Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider  
Forbo Flooring Systems is wereldwijd actief in de productie van linoleum, projectvinyl, 
tapijttegels, Flotex textielvloeren, Coral toegangssystemen en vinylvloeren. Naast het gamma 

http://www.forbo-flooring.be/
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vloerbedekkingen ontwikkelt, produceert en verkoopt Forbo een uitgebreid aanbod professionele 
onderhoudsproducten. Alle Forbo producten blinken uit op het vlak van functionaliteit en 
duurzaamheid. Forbo Flooring Systems houdt er milieubewuste productieprocessen en een erg 
uitgebreide klantendienst op na. Forbo Flooring maakt deel uit van de Zwitserse Forbo Group en 
is eigenaar van twintig productiefabrieken en bijkantoren verspreid over 32 landen.  
Surf naar onze website voor meer informatie: www.forbo-flooring.be. Of neem contact op met 
Forbo Flooring Marketing, dhr. Luc Meyts op info.belgium@forbo.com.  
 
 
 
 


