Circular Selection
De duurzame
manier om
mensbewuste
ruimtes in te
richten.

Een manifest over
circulaire vloerbekleding
Tarkett Human-Conscious Design™ is onze manier om de
huidige en toekomstige generaties te ondersteunen. Het doel
is om vloerbekleding en sportvloeren te maken die goed zijn
voor mens en planeet. En om dat elke dag te doen.
Onze Circular Selection benadrukt de principes achter
onze overstap naar een circulaire economie – door afval
en vervuiling uit te ontwerpen, producten en materialen te
hergebruiken en natuurlijke systemen te regenereren.
Wij maken duurzame vloerbekleding eenvoudig door te
experimenteren met nieuwe recyclagetechnologiën om
de kringloop te sluiten en onze duurzame producten te
verzamelen in één uitgebreide collectie. En dit is nog maar
het begin. We willen deze methode ook uitbreiden naar
andere collecties, want we streven er voortdurend naar om
nieuwe recyclagetechnologiën en terugnamesystemen te
implementeren.

Metallic Shades
Dark Copper AA57 2942
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Linoleum Emme xf2
Sabbia 14835208

iQ Natural
Red 21103868
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Bewuste keuzes

Uw zoektocht naar duurzame vloerbekleding kan complex en verwarrend zijn, en
soms heeft u simpelweg niet alle informatie die u nodig heeft. Bij Tarkett willen
we u helpen om weloverwogen keuzes te maken. Daarom proberen we altijd
om transparant te zijn over de impact van onze materialen en producten. Het
begint allemaal met goede materialen. En wat belangrijk is, we ontwerpen met
recycleren in het achterhoofd.
Onze Circular Selection is:
Eindeloos recycleerbaar
– We werken samen met lokale logistieke partners die installatieafval en
gebruikte vloeren inzamelen.
– We verwerken installatieafval en gebruikte producten in onze eigen fabriek en
zetten deze om in ruwe grondstoffen voor nieuwe producten.
Goed voor mens en planeet
Onze materiaalkeuzes maken het verschil. We zijn dus volledig transparant over
onze materiaalkeuzes, die een belangrijke rol spelen bij het inrichten van een
circulaire economie. Daarom wordt 98% van onze grondstoffen (meer dan 5.000)
door derden beoordeeld op basis van Cradle to Cradle ® -principes. Dat betekent
dat we de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van onze materialen
onderzoeken en dit openbaar maken via onze EPD* en MHS*.
Zonder ftalaten
Ftalaten zijn een soort weekmakers, een bestanddeel dat materialen als PVC
soepel maakt, zodat ze gebruikt kunnen worden voor vloeren. Een langlopende
discussie over de gezondheids- en veiligheidsaspecten van ftalaten heeft ertoe
geleid dat bedrijven over de hele wereld vraagtekens zetten bij het gebruik van
deze weekmakers. Voor ons was de discussie op zich al genoeg reden om een
andere richting in te slaan. Op dit moment zijn al onze Europese vinylcollecties
ftalaatvrij.
* Environmental Product Declaration (milieuproductverklaring) / Material Health Statement
(materiaalgezondheidsverklaring)

Homogene vloerbekleding
na gebruik ingezameld voor
recyclage
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De Circular Selection

Dit is de volledige Tarkett Circular Selection van dit moment. We zijn voortdurend
bezig om nieuwe recyclagetechnologiën en terugnamesystemen te implementeren.
Al deze producten zijn:
• Recycleerbaar • Goed voor mens en planeet • Ftalaatvrij

Tapijttegels

Homogene vinyl

AirMaster

iQ Surface

(AirMaster, Atmos, Earth, Nazca Gold,
Salina Gold, Sphere, Tierra Gold,
Tones, Desert)

iQ Megalit

Arable
Breccia
Carved
Desert

iQ Natural, iQ Natural Acoustic
iQ Granit
iQ Eminent
iQ Optima

(met EcoBase-rug)

Fields
Flores

Linoleum

Fuse, Fuse Create
Futurity

Etrusco

Granite

Originale

Grezzo

Style Emme

Iconic

Style Elle

Jeans

Trentino

(Original, Stonewash, Twill)

Linon

Veneto

Marvel
Metallic Shades
Mode
(Eclectic, Scenic, Vista, Metropol, Avenue)
(EcoBase zonder Soundmaster)

Orchard
Stratos, Stratos Blocks

Heterogene vinyl
Acczent Excellence Genius
iD Square

Stitch
Tweed
Wave
Marvel
Dark Warm Grey AB49 2904
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iQ Megalit
Pearl Beige 3390611

Linoleum Veneto xf2
100% linnen 14872400

Linoleum Veneto xf2
Deep Blue 14872767
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Mooi en duurzaam

Tapijttegels
Marvel

AirMaster
Earth

Metallic
Shades

Mid Grey
AA71 9056

Dark Copper
AA57 2942

De volgende staalkleuren uit de Circular Selection zijn gekozen voor het PLAY
boek van Note Design Studio uit Zweden. Door ze hier af te beelden en te
combineren, wordt de onmiskenbare creativiteit benadrukt die ontstaat uit een
mix van design en circulaire betrokkenheid.

Dark Cool Grey
AB49 9990

Kijk voor nog meer kleuren in onze bestaande documentatie of stalenkaarten, of neem contact op met
uw verkoopvertegenwoordiger.

Dark Warm Grey
AB49 2904

Dark Blue
AB49 8331

Beige
AB49 9940

Linoleum

Homogene vinyl

Linoleum
Orginale

Linoleum xf2

iQ Surface

Contrast Airy
21089083

Dimmed Accent
21089164

Rouge Accent
21089163

Vivid Accent
21089181

Style Emme
Sabia
14835208

Solid Peach
21089093

Etrusco
Beige
14877002

Veneto
Deep Blue
14872767

Veneto
100% Linen
14872400

Originale Basalt
14042430

Heterogene vinyl

iQ Megalit

Acczent Excellence Genius 70
Graphite Sand
3390620

Graphite Grey
3390619

Pearl Beige
3390611

Pearl White
3390605

iQ Natural Range 2020

Granito
Warm Grey
25223 110

Concrete
Dark Grey
25223 501

Concrete
Chalk
25223 502

Oak Tree
Beige
25222 200

English Oak
Black
24576300

Patine
Chalk
24564064

Dashes
Camel
24562071

iD Square

Dark Cold Grey
21103075

Flake Cold Grey
21103057

Blue
21103210

Light Blue
21103187

Red
21103868

Dusty Yellow
21103490

Yellow
21103402

Sand
21103486

English Oak
Grey
24576303

Warm White
21103403

8

9

Homogene vinyl

Homogene iQ Natural-vloeren

Compacte, homogene vinylvloeren bestaan uit één laag vinyl en worden
aan de ondervloer vastgelijmd en gelast. Onze Tarkett iQ-producten worden
geproduceerd in Ronneby, Zweden. Ze zijn robuust en uiterst duurzaam, ideaal
voor ruimtes die intensief worden gebruikt. Onze iQ-vloeren worden vooral
aanbevolen voor gebruik in de gezondheidszorg, ouderenzorg en het onderwijs,

iQ Surface Dimmed Accent 21089164

omdat ze slijtvast en gemakkelijk schoon te maken zijn.

Hoe recycleren we gebruikt Homogene vinyl?
Dankzij een revolutionaire technologie kunnen we nu ook gebruikt Homogene
vinyl recycleren. De vloerbekleding wordt vermalen, herhaaldelijk gewassen
om resten en lijm te verwijderen, gedroogd en op een veilige manier weer
toegevoegd aan onze toeleveringsketen. De grondstof wordt gebruikt voor

Marvel Dark Warm Grey AB49 2904

iD Square Patine Chalk 24564 064

de productie van nieuwe homogene Tarkett-vloeren in ons recyclage- en
productiecentrum in Ronneby, Zweden.
Een stap op weg naar een CO 2-neutrale samenleving
De volgende generatie iQ Natural is de eerste vloerbekleding ter wereld met
bio-attributed vinyl. Dit vervangt de traditionele fossiele olie door duurzame
biomassa – geproduceerd volgens het massabalansprincipe en gecertificeerd
door externe auditors. iQ Natural is een vloeroplossing met 60%* minder
broeikasgasuitstoot dan andere, gemiddelde homogene vinylvloeren**.
* Gebaseerd op A- en C-modules van ons EPD nr. S-P-01508 met een recyclagescenario van ReStart ®
in vergelijking met generieke EPD-ERF-20180176-CCI1-EN met een verbrandingsscenario.
** Recyclage van gebruikt vinyl voor homogene vinylvloeren na 2011 (zonder ftalaten).
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Tapijttegels
Op basis van 85 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige vloertegels,
willen wij producten leveren die mensen helpen om zich te ontwikkelen en
bijdragen aan een gezondere leefomgeving. De Desso AirMaster-tapijten vangen
fijnstof effectiever op dan andere vloeroplossingen en kunnen een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van gezonde werkplekken. Met creatieve patronen
en een uitgebreid aanbod van frisse kleurpaletten passen de tapijttegels

Kalkrecyclage

perfect bij andere Tarkett-producten en kunt u oogverblindende en praktische
concepten ontwikkelen voor elke ruimte in een gebouw. Onze tapijttegels worden

Marvel Dark Cool Grey AB49 9990

iQ Natural Flakes Cold Grey 21103 057

geproduceerd in Waalwijk.

Tapijtpluis in ons
recyclagecentrum in
Waalwijk.

Hoe recycleren we tapijttegels?
Tarkett is de enige tapijtfabrikant in Europa die geverifieerd kan aantonen
dat de kringloop bij de productie van tapijttegels gesloten is, wat blijkt uit
onze milieuproductverklaringen (EPD's) voor tegels met EcoBase-rug. Onze
baanbrekende technologie zorgt voor twee materiaalstromen, garen en de rug,
terwijl een garenzuiverheid van 95% behouden blijft. Deze zuiverheid is heel
belangrijk om ervoor te zorgen dat het polyamide-6-garen (PA6) gerecycleerd
kan worden door Aquafil en omgezet kan worden in geregenereerd ECONYL® nylongaren dat gebruikt wordt om nieuwe EcoBase-tapijttegels te maken.
We recycleren alleen gebruikt afval voor tapijttegels.

Airmaster Earth Mid grey AA719056

Zoektocht naar alternatieve materialen
Bij Tarkett proberen we altijd om grondstoffen te vervangen door gerecycleerde
materialen. Daarom werken wij samen met lokale drinkwaterbedrijven in
Nederland, om calciumcarbonaat (kalk) te gebruiken als grondstof voor onze
tapijttegelruggen. Tegenwoordig bevatten onze EcoBase-ruggen gemiddeld 80%
gerecycleerd materiaal, op basis van de Cradle to Cradle ® -principes.
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Linoleum

Hoe recycleren we linoleum?
We verzamelen schoon snijafval of gebruikte linoleumvloeren en sturen ze terug
naar onze fabriek in Narni, Italië, waar ze gerecycleerd worden. De juten rug kan
gemakkelijk worden verwijderd en wordt in de fabriek gebruikt als thermische
brandstof, terwijl de linoleumpasta van het snijafval gemicroniseerd wordt tot

Linoleum wordt al meer dan 150 jaar gewaardeerd om zijn natuurlijke

hoogwaardige grondstoffen en gebruikt wordt om nieuw Tarkett linoleum van

schoonheid, comfort en duurzaamheid. Volgens het originele recept uit 1898

te maken. Linoleumpasta van gebruikte producten wordt gemicroniseerd en

is ons Tarkett linoleum gemaakt van 94% natuurlijke grondstoffen: lijnzaadolie,

gebruikt als vulstof voor nieuw Tarkett linoleum of andere producten.

hout- en kurkmeel, harsen, jute en minerale vulstoffen. Het is verkrijgbaar in
een aantal traditionele gemarmerde patronen met levendige en intense kleuren.

CO 2-negatief van Cradle to Gate

Het is behandeld met onze unieke xf²™-oppervlaktebescherming voor extreme

Zoals gecertificeerd door onafhankelijk geverifieerde milieuproductverklaringen

duurzaamheid, eenvoudige reiniging en kosteneffectief onderhoud.Het linoleum

(EPD*), gaat onze 2,5-m- linoleumvloer verder dan een netto-nul-CO 2-emissie,

van Tarkett wordt geproduceerd in Narni, Italië, en was het eerste Cradle to

waardoor er per geproduceerde vierkante meter 0,58 kg minder CO 2 wordt

Cradle ® -gecertificeerde Tarkett-product.

uitgestoten – Cradle to Gate, dus inclusief de winning van grondstoffen, het
transport en de productie van linoleum. Bij de productie van ons 2,5-mmlinoleum komt 2,75 kg CO 2 per geproduceerde vierkante meter vrij – binnen de
volledige levenscyclus.

iQ Surface Vivid Accent 21089181

* Zie EPD nr. 4789356590.101.1 op de website van Tarkett

iQ Natural Red 21103868

Linoleum Veneto xf2 100% Linen 14872400

Linoleumpasta in
ons recyclage- en
productiecentrum in Narni,
Italië.
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Heterogene vinyl

Heterogeen vloerafval dat
gerecycleerd gaat worden
in ons recyclagecentrum in
Clervaux, Luxemburg.

Acczent Excellence Genius 70
Acczent Excellence Genius 70 op rollen is een slimme en duurzame oplossing
voor heterogene vloeren in nieuwe gebouwen. Het is ideaal voor snelle
renovaties en kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op of worden verwijderd van
talloze ondervloeren. Genius wordt geproduceerd in Sedan, Frankrijk, en is een
loose-lay lijmvrije reycleerbare oplossing (bij installatie en als afval na gebruik)
die snel geïnstalleerd kan worden. Het is bestand tegen intensief gebruik en
rollende belasting, en is verkrijgbaar in verschillende designs.
iD Square
iD Square is een lijmvrije vloeroplossing die geproduceerd wordt in Sedan,
Frankrijk. De collectie is verkrijgbaar in een groot aantal designs en kleuren voor
modulaire vloeren van stroken en tegels. Alle 50 designs en 7 formaten worden
gemaakt in ons designcentrum in Clervaux en kunnen op elegante en creatieve
manieren gecombineerd worden om uw vloeren een onverwachte, unieke stijl
te geven. iQ Square kan ook gecombineerd worden met Desso-vloertegels –
deze zijn namelijk ongeveer even dik (hoogteverschil <2,5 mm) en hebben een

iQ Natural Dark Cold Grey
21103 075

Marvel Dark Cool Grey
AB499990

bijpassend design, voor een naadloze overgang.

Hoe recycleren we Acczent Excellence Genius 70?
Wij verzamelen het schone snijafval of de gebruikte vloerbekleding en
sturen deze naar een van onze speciale sorteerpartners. Daarna worden ze
versnipperd en vermalen tot grondstoffen van hoge kwaliteit. Deze materialen
worden gebruikt voor de productie van nieuwe heterogene vloeren in ons
productiecentrum in Sedan, Frankrijk.

Acczent Excellence Genius 70
Granito Warm Grey 25226110

iD Square
English Oak Grey 24576303

Hoe recycleren we iD Square?
We verzamelen installatieafval en gebruikte vloeren. Het ingezamelde
vloermateriaal wordt versnipperd en gemicroniseerd door een van onze
partnerbedrijven. Het poeder dat hierdoor ontstaat, kan gebruikt worden voor de
productie van nieuwe iD Square- of andere heterogene vloeren.
* Gebruikte vloermaterialen worden getest om te garanderen dat ze geen ftalaten bevatten (sinds 2018).
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Ons ReStart -inzamel- en
terugnameprogramma
®

Tarkett begon in 1957 met recycleren in Zweden. Vandaag de dag omvat ons
ReStart ® -programma de volgende productcategorieën: Homogene, heterogene
en modulair vinyl, linoleum en tapijttegels. Het programma wordt toegepast in
16 Europese landen. ReStart ® biedt een probleemloze terugname en recyclage van
installatieafval en gebruikte vloerbekledingen. Het afval wordt eerst gesorteerd en
vervolgens naar een van onze negen recyclagelocaties gestuurd. Daar wordt het
omgezet in hoogwaardige grondstoffen die even kwalitatief en duurzaam zijn als
nieuwe Tarkett-vloeren.

Verzamelen

Sorteren/
scheiden

Nieuwe vloer
creëren

Recyclen

Stalenanalyse

ReStart®overeenkomst

Homogene vloerstalen en gerecycleerd granulaat
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Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger
als u mee wilt doen met ons ReStart ®-terugname- en
recyclageprogramma en om erachter te komen hoe het werkt.
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Duurzame vloeren, eenvoudig
gemaakt voor u

Vol vertrouwen een nieuwe vloer kiezen.
Wij zijn ambitieus, zodat u dat ook kunt zijn.
Wij helpen u om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
Ons gebruik van gerecycleerde grondstoffen, een lage VOS-uitstoot en
productcertificeringen, alsmede ons gebruik van ftalaatvrije technologie
sinds 2011, kunnen u helpen om hogere duurzaamheidsnormen te bereiken en
duurzame bouwlabels zoals LEED, WELL en BREEAM te verkrijgen.
Probleemloos recycleren
Met ons inzamel- en terugnameprogramma ReStart ® certificeren wij de
hoeveelheid die u bijdraagt, zodat recycleren voor u heel eenvoudig wordt.
Op deze manier kunt u uw bijdrage aan de doelstellingen van uw sector
aantonen.
Volledige transparantie voor uw gemoedsrust
Wij voorzien u van alle informatie – en certificeringen – die u nodig heeft, zodat
u kunt vertrouwen op de materiaalgezondheid en de milieueffecten van onze
producten. Omdat wij onze producten aan een externe controle onderwerpen,
kunt u er zeker van zijn dat onze beweringen door de wetenschap en erkende
organisaties worden ondersteund.

Homogeen installatieafval
dat gerecycleerd gaat
worden in ons recyclage
centrum in Ronneby, Zweden.
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Duurzaamheidsgegevens
Circular Selection
iQ Natural –
Bio-attributed
PVC

HOMOGEEN

MHS

EPD

CRADLE
TO
CRADLE ®

MILIEUKEURMERKEN

GERECYCLEERDE
GRONDS TOFFEN*

CRADLE TO
GATE CO2UITSTOOT
A1 TOT A3*

BINNENLUCHTKWALITEIT

MHS
Nummer

EPD
Nummer

Certificering
Niveau

Naam milieukeurmerk

%

kgCO2eq/m2

TVOS na
28 dagen in μg/
m3 ***

39909,2

S-P-01508

-

25,5

2,24

≤ 10

25,5

6,02

≤ 10

25,5

6,02

≤ 10

64,2

5,68

≤ 100

63,7

5,99

≤ 100

60

5,99

≤ 100

30

-0,585

≤ 10

36

-0,585

≤ 10

30

-0,585

≤ 10

34

-0,585

≤ 10

iQ Megalit

39581,2

TAPIJTTEGELS

S-P-01346

iQ Surface

-

AirMaster
Earth

Silver

Metallic
Shades

39935,2

S-P-01356

Marvel

Originale
(2,5 mm)

Silver

Silver

Veneto xf2
(2,5 mm)

Silver
478935659
0.101.1

Style Emme
xf2 (2,5 mm)

GUI Gold Plus,
GUI Allergy,
CRI Green Label, TÜV

GUI Basic,
GUI Allergy,
CRI Green Label,
TÜV

Gold

39896,2

LINOLEUM

Floorscore,
Green Tag

39897,2

Silver

Etrusco xf2
(2,5 mm)

Keurmerk Allergy UK ,
Swan,
Blauer Engel,
Oostenrijks
Umweltzeichen,
FloorScore

Silver

Acczent
Excellence
Genius 70

39941,2

S-P-01357

-

Basta, Sundahus,
ECOproduct, Floorscore

24,1

8,86

≤ 10

iD Square

40527.1Y

S-P-01352

-

Floorscore

1,8

12,2

≤ 10

HETEROGEEN

Alle duurzaamheidsgegevens en -certificaten staan op de website van Tarkett. U kunt ook terecht op onze website voor
duurzaamheidsgegevens en -certificaten van de andere collecties uit onze Circular Selection.

iD Square
Patine Chalk 24564064
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iQ Surface
Dimmed Accent 21089164

iQ Surface
Rouge Accent 21089163

iQ Surface
Vivid Accent 21089181

* De totale hoeveelheid gerecycleerd materiaal kan pre-consumer- en/of post-consumerafval bevatten
(installatieafval, gebruikte materialen). Zie onze MHS voor een gedetailleerd overzicht.
** Op basis van de gegevens in onze milieuproductverklaringen.
*** Totaal vluchtige organische stoffen. De uitstoot wordt gemeten na 28 dagen, volgens de ISO16000-9-norm
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2600030065

Vol vertrouwen een nieuwe vloer kiezen.
Wij zijn ambitieus, zodat u dat ook kunt zijn.
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