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• Beurs genoteerd aan de Nasdaq 

• De uitvinder van tegeltapijt 

• Omzet $ 1,1 miljard  

• 3500 werknemers  

• 6 fabrieken op 4 continenten   

Interface 
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Op een dag zullen 

mensen zoals ik naar 

de gevangenis gaan’ 

 
Ray Anderson 

Oprichter, Interface 



 Geen verspilling 

 

 

Goede emissies 

 

 

Hernieuwbare energie 

 

 

De cirkel sluiten 

 

 

Efficiënt transport 

 

 

Betrokkenheid creëren 

 

 

Innovatief ondernemen 

 

 

1994 - DE 7 FRONTEN OP WEG NAAR DUURZAAMHEID 



Biomimicry – Design 

inspiratie uit de natuur 
De natuur heeft 3.8 miljard 

jaar aan design ervaring 



Zeer beperkt installatie afval bij Random Design 

Reguliere 

tapijttegel 

 3 - 4%  

Gemiddeld afval  

Kamerbreed 12%  

Random 

tapijttegel 

 1 - 2%  



110g 

5g 

Kleefmiddel per m2 

TacTilesTM, per m2 

Emissies uit een vloerinstallatie 

worden grotendeels 

veroorzaakt door lijm.  



68% 9% 8% 8% 7% 

Raw 

Materials 

Interface 

Manufacturing 

Use & 

Maintenance 
End of Life 

Interface 

Transportation 

Transparantie 



Scherpenzeel to Zero 

 

•100% hernieuwbare energie 

•Gesloten water kringloop in 
produktieproces 

•Geen afval naar stort 
 
 



Duurzaam kantoor 

Interface Scherpenzeel 



Thermische isolatie 

22.000m3 gas besparing per jaar 



Our new Pre-coat process consumes 50% less gas per m2 

New pre-coat manufacturing line 

Nieuwe Precoatlijn 

360.000m3 gas besparing per jaar 



Green gas 
Biogas uit Spakenburg 

 



 

Water in gesloten systeem 

 



Ultrasoon snijden 

Carpet Die cut Tiles 

6 cuts + waste 

Carpet Ultra Sonic cut Tiles 

1 cut + waste 

‘window waste’  with ultra sonic cutting ‘window waste’  with die cutting 



Insert background Image here 

ReEntry 2.0 recycling 

Scherpenzeel 



Minder gebruik van garens 

Gerecycled garen gebruiken 

Een nieuw soort garen uitvinden 

Drie manieren om de grootste milieu impact 

van een tapijttegel te reduceren: 



Minder garen gebruiken 

Microtuft: 

+/- 50% minder garen 



Nu: We hebben ruim 400 

kleuren met 100% gerecycled 

garen 

Jaren 90: volgens de uitvinders 

van nylon was het onmogelijk 

om nylon te recyclen  

Gebruik van gerecycled garen 



Fotosfera is ons eerste 

product van bio-based 

nylon garen 

63%  

bio-based 

garen 

Uitvinden van nieuw garen 



Duurzaamheid: 
 

 

  

 

• Kostenreductie door materiaal en energie 

efficiency  

• Toegevoegde waarde door duurzame service 

en product concepten 

• Attractiviteit op de arbeidsmarkt 

• Betrokken medewerkers 

• Marktleider en financieel goed presterend 

• Op weg naar Mission Zero 


