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Tarkett lanceert ReStart®-programma voor retailers 
Fabrikant neemt tapijten en klik-PVC na gebruik retour voor volledige recycling 
 
Tarkett, wereldwijd marktleider op het gebied van innovatieve oplossingen voor vloeren, begint met 
het terughalen van vloeren bij consumenten om die te kunnen recyclen tot nieuwe vloerproducten. 
Na een succesvolle start van dit initiatief voor groter partijen op de zakelijke markt, maakt Tarkett 
het ReStart®-terugname en recyclingprogramma nu ook beschikbaar voor de consumentenmarkt.  
 
 

 
 
 
Met de onlangs geïntroduceerde nieuwe Supernature PVC collectie en de nieuwe DESSO ONE Soft 
Planks tapijtplanken collectie, die vanaf januari 2022 beschikbaar is, kunnen consumenten hun 
vloeren via geselecteerde retailers (die meedoen aan Tarkett’s Restart® partnerprogramma) op laten 
halen. Ook de snijresten van deze nieuwe vloeren haalt Tarkett op. Tarkett verwerkt deze restanten 
in zijn fabrieken in Luxemburg en Waalwijk tot nieuwe PVC-vloeren en tapijten. Momenteel bestaat 
13 procent van Tarkett’s grondstoffen uit gerecyclede materialen. In 2030 moet dat 30 procent zijn. 
In totaal is zeventig procent van alle Tarkett’s gebruikte grondstoffen herbruikbaar of hernieuwbaar. 
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DESSO ONE Soft Planks en Supernature PVC Rigid Click zijn vloeren vloeren die lijmloos te installeren 
zijn en geschikt voor het ReStart®-programma. Als fabrikant ontwikkelt Tarkett al zijn vloeren vanuit 
een circulaire gedachte. Producten die na gebruik als grondstof voor nieuwe vloeren dienen. Zo 
bestaat DESSO ONE volledig uit één grondstof, namelijk polyester, waardoor dit product volledig 
recyclebaar is. PVC-vloeren van Tarkett zijn bovendien ftalaat-vrij, wat wil zeggen dat ze geen 
weekmakers bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.  
 
Doing Good Together 
Het ReStart®-programma is het resultaat van Tarkett’s ‘Doing Good Together’-strategie, waarmee 
het bedrijf zo snel mogelijk, zo duurzaam mogelijk wil zijn. Hieronder valt ook de ‘Cradle to Cradle®’ 
ontwerpstrategie, waarbij Tarkett vloeren ontwikkelt die na gebruik gemakkelijk uit elkaar te halen 
zijn. Zo dienen zij als grondstoffen voor nieuwe producten. En wordt 98% van alle grondstoffen door 
een onafhankelijke partij geëvalueerd op basis van de de Cradle to Cradle ®-principes om na te gaan 
wat hun impact is op de gezondheid en het milieu. 
 
Ernst van de Weerd, algemeen directeur Tarkett Benelux: “Door het ReStart®-programma ook voor 
de consumenten beschikbaar te maken komen we dichter bij ons doel om een volledig circulaire 
organisatie zonder afval te zijn. We zijn er trots op dat we de logistieke puzzel die voor ons lag 
hebben opgelost en op onze relatie met de retailers die voor ReStart® met ons samenwerken. 
Dankzij hun vertrouwen komen we steeds dichter bij ons doel om een volledig duurzame organisatie 
te zijn.” 
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Noot voor de redactie 

Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:  

ReStart®-terugname en recyclingprogramma van dessotarkett.nl  

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met wilna.albers@tarkett.com tel: 0416-

685466  

 

About Tarkett 

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface 

solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, 

rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 

countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 

million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and 

sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon 3 footprint, 

the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned 

with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, 

ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT). www.tarkett.com. 
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