
Het tegeltapijt terugname programma van InterfaceFLOR

ReEntry®

Interface Nederland bv

Postbus 300

3925 ZN  Scherpenzeel

Nederland

t: +31 (0)33 277 5800

f: +31 (0)33 277 5721

e: interface.nl@interfaceflor.eu

Africa +27 11 6083324

Austria +43 664/2112296

Belgium +32 2 475 27 27

Bulgaria +359 2/9 46 11 74

Czech Republic +420 220 51 34 08

Denmark +45 33 79 70 55

France +33 1 58 10 20 20

Germany +49 2151/37 18-0

Hungary +36 1/384 90 -05/-06

India +91 80 22998568

Ireland +353 1 679 8466

Italy +39 02 646 722 43

Middle East +971 4 3368778

Netherlands +31 33 277 5800

Norway +47 23 12 01 70

Poland +48 (0) 22/862 44 69

Portugal +351 217 122 740

Romania +40 21 24 30 460

Russia +7 495 234 5727

Saudi Arabia + 966 1 4198000

Slovenia +386 1/520 05 18

Spain +34 93 241 8750

Sweden 020 801 801 / +31 33 277 5842

Switzerland +41 44/9136800

United Arab Emirates +971 4 3368778

United Kingdom +44 8705 304030

www.interfaceflor.eu

0
7/

2
0

0
7

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl



EEN
SLIMMERE
MANIER
OM MET 
GEBRUIKT
TEGELTAPIJT
OM TE GAAN

Gebruik van nieuwe producten betekent
meestal de oude kwijt zien te raken…

In Europa verdwijnt jaarlijks ongeveer

30 miljoen m² tegeltapijt op de vuilstort-

plaats. In toenemende mate wordt er

gekeken naar mogelijkheden om het

dumpen van waardevolle materialen aan

het eind van hun gebruiksleven te

voorkomen. Er zijn slimmere manieren

om met gebruikt tegeltapijt om te gaan

en het milieu te sparen. 

Als pionier op het gebied van innova-

tieve, duurzame oplossingen biedt

InterfaceFLOR het ReEntry® product

terugname programma waarmee

gebruikt tegeltapijt niet op de stortplaats

belandt.

InterfaceFLOR is onderdeel van

Interface Inc., wereldleider in de

productie van duurzaam tegeltapijt.

Binnen de duurzaamheidsmissie van het

bedrijf wordt er naar gestreefd om de

impact op het milieu te verminderen

door afval te minimaliseren en de cirkel

te sluiten. 

ReEntry® verschaft de mogelijkheid om

door het terughalen van gebruikt

tegeltapijt het milieu minder te belasten

en heeft daarnaast nog voordelen op

sociaal gebied. Soms kan, door het tapijt

te reinigen, het voor specifieke gebruiks-

doeleinden opnieuw worden ingezet en

wordt zo het nuttige gebruiksleven van

de tapijttegel verlengd.  

Wereldwijd wordt in toenemende mate

gekeken naar mogelijkheden van

hergebruik, recycling en alternatieve

energiebronnen. Via het ReEntry®

programma wordt op verantwoorde

wijze omgegaan met producten aan het

einde van hun (eerste) gebruiksleven. 

Wat houdt ReEntry® in?
Tegen een gering bedrag aan service-

kosten verzorgt InterfaceFLOR dat het

oude tegeltapijt, wanneer dit vervangen

wordt door nieuwe InterfaceFLOR

producten, wordt opgehaald in speciaal

ontworpen rolcontainers.

Deze logistieke voorziening verzekert

een efficiënte en gecontroleerde afvoer

van het oude materiaal. Het terug-

gehaalde tapijt wordt, via zorgvuldig

geselecteerde partners in Europa,

hergebruikt, gerecycled of als specifieke

steunbrandstof verwerkt, afhankelijk van

de lokale voorzieningen. 

InterfaceFLOR geeft daarbij een speciaal

certificaat uit waarop staat aangegeven

hoeveel vierkante meters tegeltapijt via

het ReEntry® systeem zijn verwerkt.

Omdat terugname van gebruikte

producten te maken heeft met lange

termijn visies, maakt InterfaceFLOR ook

graag al bij de aanschaf van tegeltapijt

afspraken over het terughalen aan het

eind van de (lange) levenscyclus. Voor

InterfaceFLOR staat voorop dat dit altijd

op verantwoorde wijze plaatsvindt, met

de dan geldende technologische

verwerkingsmogelijkheden. 

Neem bij vragen contact op met uw

InterfaceFLOR Account Manager of

raadpleeg onze websites:

www.interfaceflor.eu

www.interfacesustainability.com


