


WALK THIS WAY! 
Duurzaam tegeltapijt van InterfaceFLOR 

Mission Zero is ons doel om volledig duurzaam te kunnen opereren en elke negatieve impact van ons bedrijf op 
het milieu te elimineren uiterlijk in 2020. 
Elke creatieve, productie of andere zakelijke beslissing die we nemen moet ervoor zorgen dat wij dichter bij ons doel 
komen. Dit is niet eenvoudig, maar we streven ernaar ons doel te bereiken. 

Wij streven al meer dan 10 jaar naar duurzame oplossing voor al onze bedrijfsprocessen om negatieve impact op het 
milieu en onze omgeving te reduceren, Mission Zero. Onze iniatieven om de negatieve invloed van onze onderneming 
te reduceren, zijn verenigd in de zeven duurzaamheidsfronten.

Afval elimineren: Alle vormen van afval terugbrengen naar nul  

Uitstoot terugbrengen: Alle schadelijke stoffen en uitstoot van producten, vervoermiddelen en  
      productielocaties terug brengen naar nul  

Hernieuwbare energie: Alleen energie gebruiken van regenererende bronnen, zoals zon- en windenergie 

De cirkel sluiten:  Processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen en in producten zoveel mogelijk gerecycled-  
      en bio-content verwerken 

Logistiek: Zo efficiënt mogelijk zowel mensen als producten te vervoeren om afval en uitstoot te voorkomen;  

Doorgeven visie: Iedereen die bij ons bedrijf betrokken is én met wie wij in contact komen overtuigen en 
      helpen om duurzamer te worden 

Duurzaam ondernemen: Ons doel is om innovatieve producten en bedrijfsprocessen te ontwikkelen die onze 
      duurzaamheidsvisie ondersteunen 

Ons streven naar duurzaam ondernemen heeft ervoor gezorgd dat we leidend zijn in het ontwikkelen van het gebied van 
milieuvriendelijke bedrijfsprocessen. 

Wat hebben we tot nu toe bereikt: 

Onze uitstoot van broeikasgassen is vanaf 1996 met 60% verminderd. 
Sinds 1995 heeft Interface Inc. haar afvalkosten met 34% gereduceerd door het voorkomen van afval.  
Het percentage afval dat Interface Inc. naar de vuilstort brengt is sinds 1996 met 70% verminderd.  
Het aandeel gerecyclede - of bio-grondstoffen in InterfaceFLOR producten is in 2006 20% 
Het waterverbruik per vierkante meter tegeltapijt is in onze productielocaties met 80% verminderd sinds 1996.  
Wereldwijd is 16% van het energieverbruik van Interface Inc afkomstig van regenererende energie. 

      Alle productielocaties in Europa maken gebruik van 100% groene electriciteit.  
In Europa hebben we meer dan 2.000.000 m2 Cool Carpet® verkocht sinds 2005 tot en met eind maart 2007, 

      waardoor 50.000 ton CO2 hebben gecompenseerd via Climate Care.  

Door voor InterfaceFLOR te kiezen, werkt u met een bedrijf dat zich erop richt oplossingen te vinden ten einde 
de klimaatverandering tegen te gaan. 

Voor meer informatie: 
www.interfaceflor.eu
www.interfacesustainabilty.com
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