Het inzamel- en
recyclingprogramma ReStart®
We love
rubbish.

Wij maken er
prachtige vloeren
van.

INHOUD
De overstap naar een circulaire
economie
Hoe zorgen we voor een goede levenskwaliteit
op onze planeet?
De huidige voorspelling is dat we de komende
tien jaar mogelijk twee planeten met
hulpbronnen nodig hebben door de stijging in
consumptie. De meest recente Earth Overshoot
Day - de dag waarop we meer hulpbronnen
hebben verbruikt dan de planeet in een jaar kan
vernieuwen - vond plaats in juli, de vroegste
ooit. De EU heeft het ambitieuze doel om de
uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40%
te verminderen (vergeleken met het niveau van
1990). We hebben dringend verandering nodig.
Bij Tarkett zijn we al decennia lang bezig om
onze milieu- impact te verkleinen. Door circulair
te werk te gaan, besparen we natuurlijke
hulpbronnen en creëren we op deze manier
een duurzame wereld voor toekomstige
generaties. We moeten een nieuwe manier
vinden waarop producten worden ontworpen,
gemaakt en gebruikt, en overstappen van een
lineair industrieel‚ take-make-waste‘-model
naar een regeneratieve, circulaire economie.
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Fluff - zeer zuiver garen (95%) - wordt vervaardigd in het Carpet Recycling Centre van Tarkett in Waalwijk, Nederland.
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TARKETT’S REVOLUTIE
NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
Bij Tarkett zijn we ervan overtuigd dat we samen een positieve impact kunnen maken
op mens en planeet. Ons wereldwijde inzamel- en recyclingprogramma ReStart® is een
van onze belangrijkste initiatieven op het gebied van circulaire economie. Het biedt u
de mogelijkheid om uw recyclebare vloeren door Tarkett in te laten nemen, zodat wij
er nieuwe vloeren van kunnen maken. Wij helpen u uw afval te beheren en maken er
kostbare grondstof van, waardoor we duurzame bouwcertificaten kunnen behalen en
uw duurzaamheidsdoelstellingen mee kunnen doen slagen.

Het traject van Tarkett om onze producten en de bijbehorende levensduur te recyclen, begon
in 1957. We zijn in 2010 met het Cradle to Cradle®-concept begonnen om producten te
ontwerpen die worden omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. We optimaliseren
onze materialen in samenwerking met leveranciers en gezondheidsdeskundigen, en zijn
voortdurend aan het innoveren om de uitdagingen van het recyclen van vloeren aan te
pakken. Uiteindelijk streven we naar het ontwerpen van 100% recyclebare vloeren met
dezelfde duurzaamheid, esthetiek en prestaties.
Recycling helpt ons ook om natuurlijke hulpbronnen te besparen. We streven ernaar dat
75% van onze grondstoffen is gerecycled, snel hernieuwbaar is of ruim voorradig is in de
natuur. Ons doel is om in 2030 het percentage gerecyclede materialen dat we (per volume)
als grondstof kopen te verhogen naar 30%. Op deze manier dragen we bij aan de aanpak
van klimaatverandering. Dit doen we door de enorme hoeveelheden energie en water
te elimineren die nodig zijn voor het winnen en verwerken van nieuwe materialen. Onze
inspanningen ondersteunen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable
Development Goals) en de ambities van de Europese Unie op het gebied van efficiënt gebruik
van hulpbronnen, waaronder het doel om in 2020 70% van het bouwafval te hergebruiken of
te recyclen. We hebben uw hulp nodig om de kringloop van vloeren echt te kunnen sluiten.

Big bags gevuld met gerecycled materiaal in ons recyclingcentrum in Clervaux, Luxemburg.
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HET VERZAMELEN EN RECYCLEN
VAN VLOEREN VIA RESTART®

We roepen al onze
klanten op om ons te
helpen de kringloop
van vloeren en hun
grondstoffen te
sluiten, zodat we de
overstap naar een
circulaire economie
kunnen versnellen.

Elke installatie van vloerbedekking levert snijafval op, wat neerkomt op ongeveer 5 tot 10% van het
geïnstalleerde vloeroppervlak. Historisch gezien was het gemakkelijker om vloeren na installatie of gebruik
weg te gooien, met weinig opties voor recycling. Daar willen we verandering in brengen dankzij onze vloeren
met een gesloten kringloop.
Met Tarkett hebt u een duurzamere optie: wij kunnen uw recyclebare vloeren terughalen via ons ReStart®
terugname- en recyclingprogramma om te voorkomen dat snijafval of gebruikte vloeren naar een
stortplaats of verbrandingsoven worden gestuurd.
We verzamelen en recyclen zowel uw snijafval als gebruikte vloeren en transformeren deze tot hoogwaardige
grondstoffen voor nieuwe vloerproducten.

Efficiënte, kostenbesparende
inzameling
U kunt snijafval (linoleum, homogeen en heterogeen
vinyl) of gebruikte vloeren (tapijt en homogene
vinylvloeren* van Tarkett) door Tarkett op laten
halen voor recycling. Het is een eenvoudig,
kosteneffectief systeem en de inzameling wordt
gedaan door lokale partners. Het enige wat u hoeft
te doen, is deelnemen aan het programma, wij doen
de rest.

Hoogwaardige recycling
Tarkett is voortdurend bezig de gezondheids- en
milieukenmerken van onze materialen te optimaliseren om recycling mogelijk te maken. Daarnaast
investeren we in de nieuwste technologie om de
componenten te demonteren en onze vloeren te
recyclen. Deze nieuwste technologie laat ons ook
toe een maximale zuiverheid van het materiaal te
behouden

Recyclingcentrum voor vinyl in Clervaux, Luxemburg.
* Vinylvloeren die na 2011 zijn geproduceerd.

Carpet Reclycling Centre in Waalwijk, Nederland.
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HOE VERZAMELEN EN RECYCLEN
WIJ UW VLOEREN?

Verzamelen
Sorteren / scheiden

Uw snijafval en gebruikte vloerbedekking worden door ons ingenomen en verstuurd naar een van onze
sorteercentra, waar recyclebaar materiaal klaar wordt gemaakt om te worden verzonden naar het juiste
recyclingcentrum. Hier wordt het materiaal gerecycled en omgezet in ruwe materialen van goede kwaliteit.
We love rubbish. Voor ons is het een kostbare grondstof.

Het inzamelen en recyclen
van snijafval van
linoleum- en vinylvloeren

Het inzamelen en recyclen van
snijafval en gebruikte tapijttegels

ReStart®
overeenkomst

1
Aanmelden
• Klanten melden zich aan voor het ReStart-programma
voor het terugnemen en recyclen van tapijttegels.

• Klanten melden zich aan voor het ReStart-programma
voor het terugnemen en recyclen van snijafval van
linoleum- en vinylvloeren.

2

Verzamelen
• Klanten verzamelen schoon snijafval in de big bags en
laten deze door Tarkett ophalen.

•O
 nze tapijttegels worden aan het einde van hun
levensduur opgehaald bij klanten en naar het Carpet
Recycling Centre in Waalwijk gebracht.
3

Sorteren/scheiden
• In het sorteercentrum worden de recyclebare
materialen handmatig geprepareerd.

• 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.

Recyclen
Vinyl & linoleum
Nieuwe vloeren maken

4
Recyclen

EcoBase® carpet
backing

• Onze EcoBase® tapijtrug is 100% recyclebaar in ons
eigen productieproces. De Polyamide 6 garen worden
naar onze partner Aquafil gestuurd voor recycling.
Er zijn andere grondstoffen van producten van onze
concurrenten die ook gerecycled worden.

• De gescheiden batches van snijafval worden naar het
recyclingcentrum van Tarkett gebracht. Hier wordt
het materiaal gerecycled en omgezet in nieuwe ruwe
materialen van hoge kwaliteit.

5

EcoBase® tapijttegel
technische cyclus

AFIL
AQU

Nieuwe vloeren maken
• We gebruiken de gerecyclede materialen om nieuwe
Tarkett producten van te maken. Onze partner
ontvangt op verzoek een certificaat met hierop het
volume van verzamelde vloeren, een overzicht van
onze jaarlijkse gezamenlijke inspanningen.
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• 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.

Tapijtvezel

RESTART® take-back and recycling programme
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HOE WE RECYCLEN
BIJ TARKETT
In onze acht speciale wereldwijde recyclingcentra recyclen we snijafval en gebruikte vloeren*, waaronder
vinyl- en tapijttegels.

Hier zijn enkele voorbeelden…
Gebruikt PVC omzetten in nieuwe vloeren
We verzamelen de schone PVC-restanten van onze klanten en sturen deze
naar een van onze sorteerpartners. Hierrna zetten we de restanten in onze
recyclinglocaties in als hoogwaardige grondstof voor nieuwe Tarkett-vloeren.

De kringloop van tapijttegels sluiten
We hebben in onze Nederlandse productievestiging in Waalwijk een baanbrekende technologie ontwikkeld die de twee belangrijkste componenten van
tapijttegels kan scheiden – garen en tapijtrug, waarbij ruim 95% van de zuiverheid van garen wordt behouden. Onze EcoBase®-tapijtrug is 100% recyclebaar
in ons eigen productieproces en het PA6-garen wordt naar onze partner Aquafil
teruggestuurd, zodat het kan worden geregenereerd tot `ECONYL®-garen.

De recycling van snijafval en gebruikte linoleumvloeren
In onze productievestiging in Narni, Italië, recyclen we jaarlijks 1.600 ton
linoleum. We zetten zowel snijafval als gebruikte vloeren om in een linoleumpoeder dat als grondstof wordt gebruikt voor nieuwe linoleumproducten van
Tarkett. Daarnaast werken we aan een oplossing voor het recyclen van gebruikt
linoleum, wat een industrie-brede uitdaging is.

Hoeveel
vloeren
hebben
we tot nu toe
verzameld?
We hebben tussen
2010 en 2019 al
105.000 ton vinylvloeren,
linoleumvloeren en
tapijt voor recycling
ingezameld in Europa
en Noord-Amerika. In
2019 werd 3.300 ton
ingezameld en we
werken aan innovaties
om meer gebruikte
vloeren in te zamelen
en te recyclen, zodat
er minder nieuwe
grondstoffen hoeven
te worden gebruikt.

Een recyclingoplossing voor gebruikt vinyl
Onze innovatieteams zijn bezig met het testen van een oplossing voor
de recycling van gebruikte ftalaatvrije homogene vinylvloeren. Dankzij
specialistisch materieel en een op maat gemaakt proces, zijn we in staat om
vinyl te scheiden van lijm- of betonresten, om er vervolgens vinylgranulaat
van te maken dat in onze Zweedse fabriek in Ronneby worden geïntegreerd
in de productie van nieuwe homogene vloeren.
* Gebruikte vloeren zijn tapijtvloeren en homogene vinylvloeren (geproduceerd na 2011).
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Recyclingcentrum voor vinyl in Clervaux, Luxemburg

WAAR
RECYCLEN WE?

Luxe Vinyl Tegels
Clervaux (Luxemburg)
Florence (Verenigde Staten)
Jacareí (Brazilië)

Heterogeen vinyl

Homogeen vinyl

Clervaux (Luxemburg)
Jacareí (Brazilië)

Ronneby (Zweden)
Clervaux (Luxemburg)
Jacareí (Brazilië)
Otradny (Rusland)

Vinyl Compositie Tegels

Tapijttegels

Linoleum

Florence (Verenigde Staten)

Waalwijk (Nederland)
Dalton (Verenigde Staten)

Narni (Italië)
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WAAROM DEELNEMEN AAN RESTART®?
U HEBT DE WIL, WIJ HEBBEN DE MANIER!

Waarom
kiezen voor
producten
van
Tarkett?
Wij bij Tarkett zijn erg betrokken bij
het versnellen van de verschuiving
naar een circulaire economie. Door
te luisteren naar de behoeften van
onze klanten en in samenwerking
met onze belanghebbenden,
ontwerpen we producten die
optimale prestaties leveren, een
gezond binnenklimaat bevorderen
en natuurlijke hulpbronnen
behouden. We streven naar een
milieuvriendelijk ontwerp en
het gebruik van hoogwaardige
gerecyclede materialen die kunnen
worden teruggewonnen, gerecycled
en in nieuwe producten kunnen
worden omgezet.

Beheer uw snijafval en gebruikte vloeren* eenvoudig en effectief,
zodat de efficiëntie van bouwplaatsen en renovatieprojecten wordt
geoptimaliseerd.
Bespaar kosten, vanwege het afnemende aantal stortplaatsen en
de stijgende belasting voor verontreinigende stoffen, waardoor de
kosten van industrieel afval voortdurend toenemen.
Help de natuurlijke hulpbronnen en het milieu te beschermen.
Voldoe aan de criteria voor duurzame bouwcertificaten en de steeds
striktere afvalwetgeving.
Vertrouw op een volledig traceerbaar systeem dat u volledige
transparantie biedt wat betreft uw snijafval en gebruikte vloeren*.

Alleen samen kunnen we de enorme
verschuivingen bereiken die nodig zijn voor
het behoud van de natuurlijke hulpbronnen
en de bescherming van ons klimaat én zo te
zorgen voor onze toekomstige generaties.

Neem contact op met uw contactpersoon bij Tarkett om te zien hoe u kunt deelnemen aan ReStart®.
Doe met ons mee en laat ons profiteren van de mogelijkheden die de circulaire economie ons te bieden
heeft om vloerafval nieuw leven in te blazen.

* Gebruikte vloeren zijn tapijtvloeren en homogene vinylvloeren (geproduceerd na 2011).
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The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
They are not contractual images and do not stand for product recommendation.
Design: Agence Gecko / Photos: Tarkett
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