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Voorwoord
Waar anderen afval zien, zien wij kansen. Daarom 
verzamelen en recyclen we samen met onze 
klanten vloeren via ons ReStart®-programma. Zo 
maximaliseren we het aandeel gerecyclede 
materialen in al onze producten. Ook behouden we 
natuurlijke grondstoffen, verkleinen we de afvalberg 
en verlagen we onze CO2-voetafdruk, zodat u weet 
dat u voor het juiste product hebt gekozen.

Bewuste keuzes maken. Voor mens en planeet.

De weg naar betere vloeren.

In Tarkett's tapijtrecyclingcentrum in Waalwijk wordt pluis – zeer zuiver garen (95%) – gegenereerd.
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GOED GENOEG IS NIET VOLDOENDE 
OM DE RACE NAAR  
CO2-NEUTRALITEIT TE WINNEN

Wij versnellen onze klimaatacties om zowel onze 
duurzaamheidsdoelstellingen als die van u te halen.

 30%

-30%
30% gerecyclede materialen in 

onze producten tegen 2030

van de CO2-uitstoot in onze 
wereldwijde waardeketen* 
(2030 vs. 2019)

Minder CO2. 
Minder water. 
Minder afval. 
Meer bewijs.
Meer doen met minder is 
onze verplichting, onze 
missie en onze mindset.

*  Onze klimaatambities ondersteunen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de VN-doelstellingen voor 2030. We zetten grote stappen 
om de uitstoot van broeikasgassen in onze hele waardeketen te verminderen. Dit omvat: directe uitstoot van onze locaties (scope 1), indirecte uitstoot, 
inclusief de energie die we aankopen (scope 2), uitstoot van onze leveranciers en klanten, evenals de uitstoot aan het einde van de levensduur van 
onze producten (scope 3).
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Mogelijke  
bijdrage aan 

DUURZAME 
BOUWLABELS

•  er een systeem bestaat voor het verzamelen  van 
installatieafval en afval na gebruik;

•  het afval wordt vervoerd naar een locatie waar het
materiaal wordt gerecycled tot nieuwe ruwe grondstoffen of 
producten.

WAT IS RECYCLING?
Als we bij Tarkett zeggen dat we 
recyclen, blijft het niet alleen bij 
woorden.
We definiëren recycling conform ISO 14021.
Een product is recyclebaar als: 

WAAROM RECYCLEN?
Profiteer optimaal van ons ReStart®-programma.

1. Verminder uw impact
Bij het recyclen van afval stoten we minder CO2 uit dan
wanneer we nieuwe materialen ontginnen en
omzetten. Het is een duurzaam alternatief voor
stortplaatsen en verbranding.

2.  Behoud onze natuurlijke
grondstoffen
Afval recyclen tot waardevolle nieuwe materialen legt
minder druk op de natuurlijke grondstoffen van de aarde.

3.  Bereik hogere
duurzaamheidsnormen
Samen met ons hoge gebruik van gerecyclede materialen
kunnen onze terugname- en recycling initiatieven via
ReStart® u helpen om hogere duurzaamheidsnormen te
bereiken en certificeringen voor duurzame bouwlabels,
zoals LEED, WELL en BREEAM, te verkrijgen.

ReStart®

is Tarkett's 
terugname- en 
recyclingprogramma. 
Geïmplementeerd in 
16 landen* in heel 
Europa.

*Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Luxemburg, 
Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, 
Finland, Noorwegen, Denemarken, Portugal, Polen
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Het recyclen van 
1 m2 linoleumafval 
na gebruik bespaart

5,4 kg CO2eq.

Het recyclen van 
1 m2 gebruikte 
tapijttegels met 
EcoBase®-rug 
bespaart
10 kg CO2eq.

Het recyclen van 
1 m2 iQ homogeen 
vinylafval na gebruik 
bespaart

11,8 kg CO2 eq.

Verminder uw impact
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PVC-STROKEN

Tot 44% 
gerecyclede 
grondstoffen

HOMOGEEN 
VINYL

Tot 25% 
gerecyclede 
grondstoffen

HETEROGEEN 
VINYL

Tot 42% 
gerecyclede 
grondstoffen

TAPIJTTEGELS

Tot 64% 
gerecyclede 
grondstoffen

LINOLEUM

Tot 40% 
gerecyclede 
grondstoffen

Behoud van natuurlijke hulpbronnen
We streven ernaar om het aandeel gerecyclede materialen* in 
onze producten te maximaliseren. Voorlopig zijn de cijfers als 
volgt:

*Onder gerecyclede grondstoffen valt gerecycled materiaal dat afkomstig is van de recycling van vloerafval uit de 
productie, installatieafval en vloeren na gebruik, evenals de aanschaf van extern gerecycled materiaal. We streven 
ernaar zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen uit installatieafval en vloeren na gebruik, te halen.
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Bij Tarkett recyclen we installatieafval en het afval na gebruik 
van de meeste van onze producten, rechtstreeks in onze eigen 
recyclingcentra. 

WAT WE RECYCLEN 
MET RESTART®

Afval na gebruik 
Vloerafval na gebruik 
zijn geïnstalleerde vloeren, 
die na hun levensduur zijn 
verwijderd. 

Installatieafval
Het leggen van vloeren 
genereert altijd schone 
snijresten, goed voor ongeveer 
10% van het geïnstalleerde 
vloeroppervlak.

Tarkett is de eerste 
vloerenfabrikant die 
recycling van PVC*, 
tapijttegels en 
linoleumvloeren na 
gebruik in een 
gesloten kringloop 
realiseert.

*Homogeen vinyl, losliggend heterogeen vinyl inclusief vinyl op rol 
met lijmvrije installatie <50 m2, iD Square en PVC-kliktegels. 
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DE 
PRODUCTREEKSEN 
DIE WE RECYCLEN

*PVC-kliktegels en iD Square **enkel Ronneby ***Alleen losliggende vloeren (inclusief vinyl op rol met lijmvrije installatie, <50 m2) 

Om technische redenen zorgen sommige productconstructies ervoor dat ze niet kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale 
Tarkett-vestiging voor meer informatie. Bekijk onze circulaire selectie om enkel te zoeken tussen recyclebare producten (zie pagina 29).

PVC-
STROKEN
Installatieafval       
Afval na gebruik*

Tarkett-vloeren

• Clervaux – Luxemburg
• Jaslo – Polen

HOMOGEEN 
VINYL
Installatieafval
Afval na gebruik**

Tarkett-vloeren

• Ronneby – Zweden
• Clervaux – Luxemburg

HETEROGEEN 
VINYL
Installatieafval 
Afval na gebruik***

Tarkett-vloeren

• Clervaux – Luxemburg

TAPIJTTEGELS
Afval na gebruik 
Vloeren van Tarkett en van concurrenten

• Waalwijk – Nederland

LINOLEUM
Installatieafval
Tarkett-vloeren

Afval na gebruik 
Vloeren van Tarkett en van concurrenten

• Narni – Italië

WAT WE RECYCLEN MET RESTART®
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Uw snijafval wordt door ons opgehaald en naar een speciale sorteerlocatie gebracht, waar recyclebare materialen worden teruggewonnen en vervoerd 
naar één van onze recyclingsvestigingen. Daar worden ze omgevormd tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit voor gebruik in nieuwe Tarkett-vloeren.

Klanten ondertekenen de ReStart®-
overeenkomst en sluiten zich aan 

bij het programma.

Inschrijven

1

Klanten verzamelen schoon 
snijafval in de big bags en laten 

deze door Tarkett ophalen. 

Verzamelen

2

  In het sorteercentrum worden de 
recyclebare materialen handmatig 

geprepareerd. 

Sorteren

3

Dit materiaal wordt vervolgens naar 
één van onze recyclingfaciliteiten 

gebracht, waar het wordt gerecycled 
en omgezet in ruwe grondstoffen 

van hoge kwaliteit.

Recyclen

4

We gebruiken onze gerecyclede 
materialen om nieuwe Tarkett-

producten te maken. U ontvangt 
jaarlijks een certificaat waarin de 

hoeveelheid ingezameld vloerafval 
wordt bevestigd.

Maken

5

HOE HET WERKT

Installatieafval van linoleum- en PVC-vloeren verzamelen en recyclen met ReStart®

Routines kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw lokale Tarkett-vestiging voor meer informatie.
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HOE HET WERKT

Routines kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw lokale Tarkett-vestiging voor meer informatie.
* 76% wordt gerecycled in een gesloten kringloop en de resterende 24% wordt mede verwerkt in de cementindustrie, met kleine afwijkingen per
inzameling.

Tapijttegels na gebruik inzamelen en recyclen met ReStart®

Klanten ondertekenen de ReStart®-
overeenkomst en sluiten zich aan 

bij het programma.

Inschrijven

1

Onze tapijttegels worden aan het 
einde van hun levensduur 

opgehaald bij klanten en naar het 
Carpet Recycling Centrum in 

Waalwijk gebracht. 

Inzamelen

2

Met onze innovatieve 
scheidingstechniek kunnen we 

garen scheiden van de tapijtrug. 
Hierdoor hebben we twee 

materiaalstromen die kunnen 
worden gerecycled en omgezet 

worden in hoge kwalitatieve 
grondstoffen voor nieuwe 

producten. 

Scheiden

3

 We kunnen tapijttegels met de 
EcoBase®-rug** volledig recyclen. 

Zowel de PA6-garen als de rug 
worden zonder kwaliteitsverlies 

gerecycled en voldoen aan strenge 
gezondheids- en milieunormen.

Recyclen

4

We gebruiken de gerecyclede garen 
en tapijtrug om nieuwe Tarkett-
tapijttegels van te maken. Onze 
partner ontvangt een ReStart® 

terugname en recycling certificaat 
voor uw materiaal.

Maken

5

Uw oude tapijttegels worden opgehaald door een vertrouwde lokale partner en naar ons carpet recycling centrum 
in Waalwijk gebracht, waar ze worden gerecycled en omgevormd tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.
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Klanten ondertekenen de ReStart®-
overeenkomst en sluiten zich aan 

bij het programma.

Inschrijven

1

Klanten vullen de big bags met 
oude homogene vinylvloeren. Zodra 

de zakken zijn gevuld, kunnen ze 
contact met ons opnemen voor de 

terugname. 

Inzamelen

2

De vloeren worden gesorteerd in 
ons recyclingcentrum in Ronneby, 

waar we recyclebaar materiaal 
terugwinnen.

Sorteren

3

De vloer wordt vermalen, gewassen 
om resten en lijm te verwijderen, 

gedroogd en op een veilige manier 
weer toegevoegd aan onze 

toeleveringsketen.

Recyclen

4

We gebruiken onze gerecyclede 
materialen om nieuwe Tarkett-

producten te maken. U ontvangt 
het ReStart®-certificaat voor uw 

materiaal.

Maken

5

HOE HET WERKT

Homogene vloeren na gebruik inzamelen en recyclen met ReStart®

Routines kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw lokale Tarkett-vestiging voor meer informatie.

Uw oude homogene vloer wordt door ons opgehaald en naar onze recyclinglocatie gebracht om te worden gesorteerd en 
gerecycled tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.
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Klanten ondertekenen de ReStart®-
overeenkomst en sluiten zich aan 

bij het programma.

Inschrijven

1

Klanten vullen de big bags met 
oude linoleumvloeren. Zodra 
de zakken zijn gevuld, kunnen 
ze contact met ons opnemen 

voor de terugname. 

Inzamelen

2

De vloeren worden gesorteerd in ons 
recyclingcentrum in Narni, waar we 
recyclebaar materiaal terugwinnen.

Sorteren

3

De jute rug kan gemakkelijk worden 
verwijderd en op locatie worden 

gebruikt als thermische brandstof, 
terwijl de linoleumpasta wordt 

gemicroniseerd.

Recyclen

4

We gebruiken onze gerecyclede materialen 
om nieuwe Tarkett-linoleumvloeren en 

andere producten te maken. U ontvangt het 
ReStart®-certificaat voor uw materiaal.

Maken

5

HOE HET WERKT

Linoleum na gebruik verzamelen en recyclen met ReStart®

Routines kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw lokale Tarkett-vestiging voor meer informatie.

Uw oude linoleumvloer wordt door ons opgehaald en naar onze recyclinglocatie gebracht om te worden gesorteerd en gerecycled tot ruwe grondstoffen.
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RECYCLING: 
GOED IN 
THEORIE, 
BETER IN DE 
PRAKTIJK.

25RESTART® inzamel- en recyclingprogramma



RECYCLING: GOED IN THEORIE, 
BETER IN DE PRAKTIJK

Een circulair verhaal met IKEA 
Kungens Kurva, Zweden
•  We hebben 10.000 m2 aan gebruikte PVC-vloeren

opgehaald bij het IKEA-warenhuis in Kungens
Kurva.

•  We hebben het overgebleven gerecyclede
materiaal – naast nieuwe materialen – gebruikt in
hoogwaardige, duurzame vloeren voor de IKEA-
winkel in Jönköping.

•  In totaal is 100 ton CO2-uitstoot bespaard.

Een circulair verhaal met PEAB 
Umeå, Zweden
•  4.000 m2 aan gebruikte linoleumvloeren is

opgehaald bij een school in Umeå, Zweden.

•  Het vloerafval is naar ons recyclingcentrum in
Narni, Italië gebracht om te worden gerecycled.

• In totaal is 22 ton CO2-uitstoot bespaard.

100 ton
CO2-uitstoot bespaard

137
tussen Parijs en Londen

Bespaar het equivalent van 

Totaal aantal m2 ingezameld – 10.000 m2 Totaal aantal m2 ingezameld – 4.000 m2

 retour vluchten
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Onze CO2-calculator houdt voor het bepalen van de berekeningen rekening met de uitstoot voor elk van de 
fasen van de levenscyclus van het product: de materiaalwinning, het transport, de energie die wordt 
verbruikt tijdens het productieproces, het gebruik en de eindfasen van de levenscyclus. Alle berekeningen 
zijn gebaseerd op onze extern geverifieerde EPD's. 

VERMINDER UW IMPACT MET ONZE 
CIRCULAIRE SELECTIE

De Circular Selection omvat onze circulaire vloeren. Deze collecties zijn ecologisch ontworpen met 
circulariteit en recycling aan het einde van de levensduur in gedachten. Het kiezen van een vloer uit 
onze Circular Selection is een garantie dat uw vloerafval na installatie en na gebruik wordt ingezameld 
en gerecycled.

TARKETT 
CO2-CALCULATOR 

De eerste CO2-calculator 
voor vloeren die de einde-
levensduurfase in de 
voetafdrukberekeningen 
opneemt.

Wilt u CO2-neutraal 
worden? 

Doe mee met ons Carbon 
Conscious Programma

Als wij er niet in slagen 
de CO2-uitstoot verder 

te verminderen, door 
middel van onze strenge 

productontwerp- en 
productieprocessen, 

bieden wij aan om de 
rest te compenseren. Dit 
doen we via ons Carbon 
Conscious Programma, 

met extern geverifieerde 
CO2-kredieten.

29

Winning van ruwe 
grondstoffen

Transport naar 
fabrikant Vervaardiging Transport naar 

bouwterrein Installatie Onderhoud Recyclen

Productie Bouwproces Gebruik Einde gebruik

Transport naar 
recycling 
centrum



Ready

U wilt het,  
Wij kunnen het!

WAAROM MEEDOEN MET RESTART®? 

Eenvoudiger
•  Beheer uw vloerafval eenvoudig en doeltreffend en vertrouw daarbij op

een traceerbaar systeem.

•  Voldoe aan de certificeringscriteria voor duurzame bouwlabels en de
veranderende regelgeving rondom afval.

Goedkoper
•  Bespaar kosten, aangezien de hogere belasting op verontreinigende

stoffen en het beheer van industrieel afval blijft stijgen.

Beter
•  Help natuurlijke grondstoffen en het milieu te beschermen.

Ontvang uw 
certificaat met 
de hoeveelheid 
vloerafval die u hebt 
bijgedragen.

Neem contact op met uw lokale Tarkett-vestiging 
voor meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor 

ReStart®.

We doen net dat beetje meer om onze CO2-uitstoot te verminderen. 
Doe mee!

GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS

Potential 
contribution

to

ReStart® 
Certificate

Customer: 
Project Name: 

POST-USE LINOLEUM COLLECTION AND RECYCLING

EMEA ReStart® Manager

contributed to Tarkett ReStart® take-back and recycling programme by collecting and sending for recycling post-use flooring material.

The collected products are sent to our recycling centre in Narni, Italy, where they are transformed into raw materials to be used in the 
production of new linoleum products.

This project has avoided sending flooring to incineration and reduced the use of virgin raw materials in new linoleum flooring thus bringing 
down greenhouse gas emissions. The savings shown above are calculated according to the method described in our “Climate benefits 
from recycling” report. Transport emissions are not included in the calculations. Calculations are considering that all materials received 
complied with our specification. The actual level of CO2 savings might be lower due to non-recyclable waste or impurities present in the 
materials received.

The Tarkett ReStart® programme is an essential contributor to Tarkett’s journey towards a carbon neutral world, ensuring that the material 
stream never ends. At Tarkett, we go the extra mile to cut carbon emissions and help you reach higher standards of sustainability.

Thank you for your valued contribution.

• Collection date:

• Collection adress:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

          .......................................................................................................................................................................................

•  Product description:

•  Volumes collected (in kg):

•  Estimated CO2-eq savings (in kg):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ready

Dag Duberg
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■ WEST-EUROPA: Oostenrijk: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ België: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■  Denemarken: Tarkett A/S – Tel.+45 
43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■  Frankrijk: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Duitsland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Griekenland: Tarkett 
Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italië: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburg Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Nederland: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 
491  Noorwegen: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■  Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■  Spanje: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 914 951 400 ■ Zweden: Tarkett Sverige AB – 
Tel. +46 771 25 19 00 ■  Zwitserland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkije: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ Verenigd Koninkrijk: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 
■ OOST-EUROPA: Baltische staten: Estland: +372  55 515880 ■ Letland: +371 26 112014 ■ Litouwen: +370 37 262220 ■ Tsjechië: Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ■ Hongarije: Tarkett 
Polska SP Z.O.O. magyarországi ióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Polen: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russische Federatie: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■
Slowakije: Tarkett Polska, organizačná zlozka – Tel. +421 2 48291 317 ■ Zuidoost-Europa: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■  Oekraïne: Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 
45 621 ■ AZIË EN OCEANIË: Australië Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ 
Noordoost-Azië: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai 
- Tel. +91 22 2648 8750■ Zuidoost-Azië: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ AFRIKA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDEN-OOSTEN: Tarkett 
Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NOORD-AMERIKA: VS: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 
■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIJNS-AMERIKA: Brazilië: Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentinië - Chili - Uruguay: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / 
+54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad en Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ 
Mexico /Centraal-Amerika: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie.
Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten.
Ontwerp: Agence Gecko / Foto's: Tarkett 

www.tarkett.nl




