ONZE VOETAFDRUK

HOE HET WORDT GEMAAKT & HET PRESTEERT
*

*Cradle to gate

is zelfs C02 negatief
doordat het meer CO2
opslaat dan nodig was
om deze te maken

43%

gerecycled materiaal in

60%

recyclede inhoud in
de rug van onze
vinyl collecties.

67% 100%

hergebruikt materiaal in
tegels

van het gebruikte
aluminium in
is gerecycled

utrasonische
messen reduceren
afval met

rug is gemaakt
van gerecyclede
kunststof PET-flessen

72%

van de natuurlijke materialen van
zijn hernieuwbaar en
groeien binnen 10 jaar weer aan

58%

gerecyclede inhoud in
alle
tapijttegels

100%

Alle Forbo
producten worden
gemaakt met gebruik van
100% groene energie

80%

Tuftiguard Bamboo
De eerste profielmat
met bamboe, de
snelst groeiende
plant ter wereld.

van het
trimafval wordt
hergebruikt

Tessera, heeft nu
ProBac™,een backing

garen
gemaakt van
aangespoelde
visnetten

65%

tot
besparing mogelijk
op vloeronderhoudskosten met

Alle
fabrieken zijn
ISO 14001
en SA8000
gecertificeerd

Kijkend naar de ruimte, creëren wij de
ideale vloer. Met oogstrelend design
en de juiste eigenschappen.
Ontworpen en gemaakt in ons
mooie Nederland
AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

95%

2%

Marmoleum gemaakt
van natuurlijke grondstoffen en de basis voor
CE filosofie.

creating better environments

snijafval en
rollen worden
teruggenomen
en hergebruikt in nieuwe
producten in Schotland
en Nederland

GEMAAKT IN

Tot
van het vuil en vocht
wordt tegengehouden
met

Onze innovatieve
tapijttegels kunnen vrij
en zonder richting gelegd
worden, het installatieafval
is dan minder dan

Levenscyclusanalyse (LCA) als
meetbaar en
onafhankelijk
instrument

van gerecycelde filler en
een laag gehalte
gemodificeerd bitumen,
met een polyester vlies.
De backing bevat meer
dan 76%
gerecycled content.

3 fabrieken

heeft één van
de meest lage cost
of ownership

matten zijn aan beide
zijden te gebruiken,
daarmee verdubbelt dus
de levensduur

is de
enige gevlokte vloer bedekking met een
BREEAM waardering

>1000
werknemers

Onze verpakking is

100%

gerecycled materiaal

tegels kunnen eenvoudig
verwijderd en
gerecycled aan het einde
van de levensduur

heeft een natuurlijke
bacteriostatische
werking en voorkomt
daarmee de groei
van MRSA, C Difficile
en andere bacteria

vloeren zijn 100%
waterdicht en kunnen
worden gereinigd met
weinig water en een
neutraal reinigingsmiddel

en
zijn ideaal
voor mensen met
allergieën en beide
goedge keurd door
het Britse Allergyfund
Lassen Marmoleum

niet meer nodig.

Beter voor de mens mbt
ergonomie en beter voor
het milieu.
Forbo is mede-oprichter
van Vinyl Plus, met als
doel meer PVC-afval in
Europa te recyclen

100% met EPD's

