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Sustainability – policy en uitvoering 

Milieu is een belangrijk aspect voor de bouw, hergebruik en gebruik van recyclet 

materiaal speelt hierin een hoofdrol; ook voor uw project. 

Wij zijn hier al jaren, met eigen productie van Fletco te Denemarken, mee begaan. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende resultaten anno 2014 van onze geweven 

kamerbreed collecties; 

 

Alle vlak weeftapijten zijn 100% recycle baar in twee verschillende tegel 

systemen: 

1 - recycling installatie voor hergebruik in bitumen tegels 

Onderstaand de afbeelding van onze recycling installatie in Nijkerk. Hierin kan zowel 

kamerbreed tapijt als tapijttegels 100% worden verwerkt tot onze tegel rug, ongeacht 

of dit van ons is of onze concurrenten. (PVC tegels uitgesloten). 

Het geshredde materiaal wordt volledig hergebruikt in onze rug afwerking. Deze 

installatie staat in Nijkerk en is te bezichtigen op afspraak.  
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2 - recycling installatie voor hergebruik in de Classic Weave tegels 

Deze route is alleen van toepassing op kamerbreed tapijt en TEXtiles backing 

tapijttegels, zoals de Classic Weave, Art Weave, SW Weave en PS Weave. 

 

De rug (4) en het draagdoek (2) van de tapijttegels bestaat uit recyclet materiaal: 

De rug kan alleen worden gemaakt van geschredderd tapijt! Tapijt dat is terug 

genomen en van tapijtafval tijdens productie. 

Dit is in 3 fases geschredderd en middels een extrusie proces opnieuw aangebracht 

op de rug van deze tegels; cradle to cradle. 

De extruder wordt aangedreven door windenergie; CO2 neutraal geproduceerd. 
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Het gehele proces voldoet aan de strengste eisen volgens het BREAAM procedé: 

BRE GLOBAL gecertificeerd. 

                                                                                                   

 

Vervolgens heeft het TFI (Teppich Forschungs Institut) alle producten getoetst op de 

criteria voor de bouw volgens het DIBt (Deutsche Industrie Bauaufsichtliche 

Zulassung) criterium; milieu vriendelijke productie voor de bouw; Ü certificaat. 

 

                    

 

Terugname garantie: 

 

Wij bieden graag bij aanvang van het project een terugname garantie aan. Wij 

nemen het tapijt dan bij het einde van de levensduur retour en garanderen dat het 

voor 100% wordt recycled in één van onze tapijt tegellijnen.  
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