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programma
engageert
zich:

RECYCLEER

Dat RE-USE erkende
vloerplaatsers zich
verbinden tot het
sorteren van PVCrestafval op de werf
en voorbereiden voor
afhaling op het adres
van het vloerbedrijf.

VANAF VANDAAG AL
UW PVC-VLOEREN
MET ONS RE-USEPROGRAMMA

Tot het leveren van
speciale verzamelzakken
voor de te recycleren
materialen.
Tot het creëren en
ondersteunen van een
transparant recyclagecircuit via geaggreerde
professionele partners.
Tarkett France Belux SAS
De Vunt 13,
B-3220 Holsbeek
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Tel.: 016 35 98 80
Fax: 016 57 12 81
e.mail: info.be@tarkett.com
www.tarkett.be

PARTNER

Voor een
milieubewust
beheer
van uw
werfafval

De objectieven van het

Tarkett en het

MILIEU

programma

TARKETT,
MARKTLEIDER IN ZIJN
DOMEIN, FABRICEERT
VLOERBEDEKKINGEN
VAN HOOGSTAANDE
KWALITEIT VOOR
ZOWEL PRIVÉ ALS
PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

Al onze PVC vloerbedekkingen zijn 100%
recycleerbaar.

Tarkett gebruikt gerecycleerde producten in
het fabricageproces.

Conform aan de ISO normen,
maken wij voor elke productieeenheid regelmatig milieu rapporten op.

Wij gebruiken gerecycleerde
producten bij het fabriceren
van de onderlaag van onze PVC
vloeren.

Wij engageren ons om de
kwaliteit van het milieu en alle
impact van onze activiteiten
op het milieu tot een minimum
te beperken.
Wij houden een open dialoog
rond alle milieuproblemen en
willen er permanent de aandacht op gericht houden bij
onze medewerkers, onze leveranciers en onze cliënten.
Doorheen onze gestelde objectieven spannen wij ons in
om het gebruik van materialen
en energie in het ontwikkelingsproces, de productie, de
verdeling, de marketing en de
verkoop van onze producten
tot een minimum te herleiden.

Tarkett recycleert
jaarlijks meer dan
130.000 ton
materialen.

HET AFVAL VAN DE PVC VLOERMATERIALEN
RECUPEREREN VOOR RECYCLAGE MET BEHULP
VAN EEN GOED GEDEFINIEERDE LOGISTIEK:
Het door Tarkett ter beschikking stellen van zakken, de kwaliteitscontrole van de materialen door een transit via een
sorteercentrum en vervolgens het terugsturen naar een Tarkett
productie-eenheid die beschikt over een recyclagelijn. Al het
gerecupereerde afval komt zo opnieuw in het fabricageproces
van de PVC vloeren terecht.

Selectieve
omhaling
van het afval
(lijmvrij)

Fabricageproces

Verfijnde
sortering in
Tarkett
Center

Wij bouwen onze recyclage acties progressief uit voor al onze
producten en hun levenscyclus
(industrieel afval, afval bij het
plaatsen, afval bij het einde van
hun levenscyclus).
Ons internationaal ReUse programma vertaalt dit naar een
engagement op lange termijn.
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Tarkett
recyclage

7 GOEDE REDENEN

OM AAN
TE SLUITEN BIJ HET
PROGRAMMA

programma
ALS PIONIER IN DE
RECYCLAGE VAN VLOERBEDEKKINGEN, INNOVEERT EN INVESTEERT
TARKETT SINDS MEER
DAN 50 JAAR IN DE ONTWIKKELING VAN REGENERATIEPROCESSEN.

Cradle to Cradle®.

Tarkett streeft er op korte
termijn naar om een "Cradle
to Cradle" onderneming te
worden. Daarom heeft Tarkett
Wij informeren u omtrent de
een samenwerkingsakkoord
milieu impact van onze proafgesloten met het Duits Weducten en het fabricageproces. tenschappelijk Instituut EPEA
Wij volgen een volledig analy- (Environmental Protection and
seprogramma op van de levens- Encouragement Agency). Hun
cyclus van onze producten.
taak bestaat erin de producten
en de daarmee verbonden maDe resultaten hiervan worden
terialenstroom te bestuderen
opgenomen in de "Sheets
en alternatieve, milieuvriendeEnvironmental Statement en
lijkere materialen te ontwikGezondheid (ESFD) van Builkelen.
ding Products" - "Energie,
Gezondheid en Milieu".

De voordelen
van het

1 DeEthisch
ontwikkeling van een toekomstgerichte oplossing ondersteunen

2 Alle
Verenigend
actoren op de werf in het proces
betrekken

3 Het
Pedagogisch
voorbeeld tonen met een
duidelijke benadering

4 DeMilieubescherming
toekomst van onze planeet

veiligstellen voor de volgende
generaties, zonder de ontwikkeling
van onze huidige bedrijven in gevaar
te brengen

5 DeFunctioneel
problemen van de plaatsers
verminderen

6 Een
Tijdswinst
propere werf verzekeren doorheen
de tijd

7 DeVoorloper
evolutie op het gebied van
reglementering voorblijven

