
COOL CARPET®

Klimaatneutraal tegeltapijt van InterfaceFLOR

Interface Nederland bv 
Postbus 300 
3925 ZJ  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

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

www.project-inrichting.nl



Een cool concept van InterfaceFLOR

Innovatie staat bij InterfaceFLOR voor-
op. Het is de drijvende kracht achter
vernieuwende vloeroplossingen.
In 1994 heeft oprichter Ray Anderson
InterfaceFLOR ten doel gesteld om in
2020 een herstellende bijdrage te
leveren aan het milieu. De innovaties
en technologische ontwikkelingen zijn
sinds die tijd gericht op duurzaamheid.
Na de vele gerealiseerde verbeteringen
op het gebied van duurzaam ontwer-
pen en produceren in de afgelopen 
12 jaar, biedt InterfaceFLOR haar 
klanten de mogelijkheid tegeltapijt aan 
te schaffen waarvan de invloed op 
het klimaat wordt geneutraliseerd:
Cool Carpet®. Binnen dit concept wor-
den alle broeikasgassen die tijdens de
levensduur van het gekochte tegeltapijt
worden uitgestoten, gecompenseerd.
Dit geldt voor de gehele levenscyclus
van het product ofwel vanaf de inkoop
van grondstoffen tot productie, trans-
port, gebruik en onderhoud, en uitein-
delijk het verwijderen of het recyclen
van het product.

Compensatie
InterfaceFLOR berekent de totale hoe-
veelheid kooldioxide (CO2) die tijdens
de levenscyclus van het product vrij-
komt.Vervolgens wordt deze hoeveel-
heid CO2 gecompenseerd door middel
van investering in projecten die de
impact van deze uitstoot verminderen
of teniet doen.

Er zijn drie verschillende soorten 
projecten waarmee Interfaceflor dit
realiseert:

projecten waarbij groene energie
wordt geproduceerd zonder uitstoot
van CO2;
projecten waarin het gebruik van
fossiele brandstoffen wordt
gereduceerd en dus ook de uitstoot
van CO2 wordt teruggebracht;
projecten waarin CO2 feitelijk uit de
atmosfeer wordt verwijderd.

De sponsorprojecten variëren in
omvang en aantal. Momenteel werkt
Interfaceflor samen met Climate Care
onder andere aan de bouw van een
windturbine in India en verbeterde
isolatie van woningen in Pakistan, en
ondersteunt het herstellen van een
regenwoudgebied van 10.000 ha in het
Kibale National Park in West-Oeganda.

Waarom Cool Carpet®

Steeds meer klanten – zowel ontwer-
pers en architecten als bedrijven –
maken zich zorgen om de gevolgen
voor het milieu van de producten die
ze specificeren of kopen.
De wereldwijde klimaatverandering is
een grote zorg voor ons allemaal.
Daarom heeft InterfaceFLOR dit
duurzame concept ontwikkeld zodat
haar producten uiteindelijk geen
negatief effect hebben op het milieu.

Cool Carpet® voor u
Als u kiest voor Cool Carpet® weet u
zeker dat u vloerbedekking koopt
waarbij de hoeveelheid broeikasgassen
per saldo op nul staat. Daarnaast kan
Interfaceflor u een certificaat
verstrekken waarin de hoeveelheid
CO2-uitstoot van uw aankoop aange-
geven wordt en hoe deze uitstoot door
compensatie teniet wordt gedaan.

Meer informatie?
Neem contact op met uw Interface
FLOR-dealer of met uw accountmana-
ger van InterfaceFLOR.
Het Cool Carpet® concept is lever-
baar bij alle InterfaceFLOR en Heuga
producten; vraag ernaar!
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