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Embedded Sustainability strategy
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Powered by Cradle to Cradle® principles

Contributing to the circular economy

and quality of life



Contributing to the circular economy 
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Take-back and recycling program developed in 

partnership with our customers





De kringloop sluiten: C2C calciumcarbonaat (kalk) 
in rug van Desso tapijttegel

• Nieuwe materiaalstroom voor 
tapijttegelrug van 20 miljoen kilo kalk uit 
drinkwaterproductie

• Positief gedefinieerd en gerecycled 
materiaal - gezonde materialen zijn de 
sleutel

• Samenwerking en innovatie heeft deze 
ontwikkeling mogelijk gemaakt

Goed voorbeeld van Circulaire Economie 
aangedreven door C2C!







Desso Take Back™ 

• Begin 2008 heeft Desso het Take Back™-programma 
gelanceerd.

• Om ervoor te zorgen dat producten worden gerecycled 
volgens de Cradle to Cradle®-principes.

• Naast de inzameling van onze eigen producten stimuleren 
we ook de internationale inzameling van alle soorten 
gebruikt tapijt.







Al vanaf het begin hebben we ingezien dat de medewerking en betrokkenheid van onze 
belangrijkste partners nodig is om de Cradle to Cradle®-doelstellingen te halen.

 Meer dan 50%* van onze tapijttegels is beschikbaar met ECONYL®-garen.

 ECONYL® is garen dat gemaakt is uit 100% geregenereerd nylon, inclusief tapijtvezelafval van 
gebruikt tapijt afkomstig uit Desso’s Refinity®-fabriek.

* 50% heeft betrekking op het verkoopvolume van 2012 aan 
producten met ECONYL®-garen in de collectie tapijttegels voor 
zakelijk gebruik. Het totale percentage gerecycled materiaal 
verschilt per product en per kleur. Welke kleuren ECONYL®-garen 
bevatten en het precieze procentuele aandeel ervan, vindt u op 
onze website: www.desso.com



Tarkett recycleert de PVB film van gedumpte autoruiten om te hergebruiken 
in de backing van zijn producten.







Desso stopt met de verkoop van tapijttegels…                              
… en gaat ze voortaan ”als dienst aanbieden”.



 Tapijt Lease wordt gelanceerd in samenwerking met Composil, de specialist in tapijtonderhoud. Het biedt
financiële flexibiliteit en tegelijkertijd levert het een bijdrage aan de circulaire economie.

 Ecobase backing – Garen massagekleurd

 Door het leasen van tapijt zal men:
1. Een positieve bijdrage leveren aan het milieu en het circulaire economische model
2. Winnen aan financiële flexibiliteit
3. De gezondheid en het welzijn van uw medewerkers verbeteren
4. Genieten van probleemloos tapijt

“Carpet as  a  service”



GSK  Bâtiment W01E
2504 m²   Desso Flow Ecobase
Recyclage oud tapijt
0,886 € op 5 jaar
Carpet Caring Program
Traitement BioOrg
Contrat d'assurance Omnium

Solvay SA Bâtiment S
4000 m² Desso Flow Ecobase 
0,659 € op 10 jaar
Carpet Caring Program 
Traitement BioOrg 
Contrat d'assurance Omnium 

AGC Gosselies
5900m² Desso Reclaim ribs soundmaster light
0,717 € op 5 jaar
Carpet Caring Program
Traitement BioOrg
Contrat d'assurance Omnium

Tapijt altijd proper met

Ovam Mechelen
5000 m² Desso Airmaster
0,744 € op 10 jaar
Recyclage oud tapijt
Carpet Caring Program
Traitement BioOrg
Contrat d'assurance Omnium

“Carpet as  a  service”









Even
onderbreken

voor
reclame…









„Bild der Frau“  Février 2017 

„Tageblatt“  5 juli 2017 





950 m2    Airmaster sinds februari 2014.



Regie der Gebouwen – Brussel
Airmaster





Proximus Brussel
Restaurant – Airmaster
Sedert 2013 >2000 maaltijden per dag (warm en koud)





United World College in Maastricht 





Soundmaster



C2C @ Tarkett



Desso sluit zich aan bij Healthy Seas
initiatief

• Desso participeert in ‘Healthy Seas, a 
Journey from Waste to Wear’ 

• Het initiatief heeft als doel afval te 
verwijderen, met name visnetten 

• Het initiatief heeft als doel om afval te 
verwijderen, met name visnetten, om de 
zee schoner te maken en zwerfvuil te 
recyclen en te verwerken tot nieuw tapijt 
van Desso of andere textielproducten

De Healthy Seas 
promobox is 
gepresenteerd aan
Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander. 






