The Floor is Yours

En fremtid for brukte tepper
Desso Take Back™

Tre bærekraftige trinn
Du kan spille en viktig rolle ved å delta i
DESSOs bærekraftige Take Back™-program.

Transportere teppefliser på dine egne paller
Klart for bearbeiding?

1 Forberedelse

Sjekkliste:

Når du forbereder de brukte

teppene dine for retur, bør du se
på sjekklisten vår. Hvis du kan

Bruk dine egne
paller

Transport med egen
palle-vogn

svare “ja” på samtlige spørsmål,
kan teppene bearbeides trygt og
bærekraftig.

Er dette teppet uten PVC? Hvis det
inneholder PVC, er det ikke egnet for
resirkulering.
 r teppeflisene dine stablet i fire stabler
E
på pallene, i en høyde på minimum 120
cm og maksimum 140 cm? I så fall kan
stroppene festes.
Har du forsikret deg om at flisene ikke
stikker ut fra pallene?

2 Avhenting

 r pallene enkle å få tilgang til og er de
E
dekket med krympefolie?
 ar du minst 4 paller til avhenting på ett
H
sted?

Når du har tatt kontakt med oss,
blir teppet ditt hentet for bærekraftig bearbeiding.

3 Sertifikat

Brukte tepper avhentet

!

Som en garanti for at teppene er
resirkulert i henhold til Cradle to
Cradle®-prinsippene, vil du motta
DESSOs Take Back™-sertifikat
for materialet ditt.
Firma The People Company bv
har med hell bidratt til DESSOs Take Back™-program ved å stille sine brukte tepper
tilgjengelige for resirkulering.
Den 26. januar 2012 ble i alt 1.240 kilo tepper hentet tilbake fra firmaets kontorer i Utrecht.
Teppene som ble hentet vil bli bearbeidet i Refinity®: DESSOs eget resirkuleringssystem
.
De separerte materialene vil deretter bli brukt igjen som høyenergisk brennstoff for
sementindustrien eller som råmateriale for nye tepper.
DESSOs Take Back™-program er en essensiell del av DESSOs Cradle to Cradle®-konsept.
Vårt endelige mål er å virkeliggjøre en teknisk produksjonssyklus som går hele sirkelen rundt.
DESSO har til hensikt å produsere høykvalitets tepper som har en åpenbar positiv effekt på
mennesker og deres miljø.

Waalwijk, 2. februar 2012
DESSO BV

Rudi Daelmans
Director of Sustainability

 ennligst merk at du ikke får engangspalV
lene dine tilbake.
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program er en del av den
tekniske syklusen i vårt
Cradle to Cradle®konsept.
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DESSOs Take Back™-

Take Back

DESSO Take Back™ er vårt tilbakehentingssystem for enhver type brukt teppe, unntatt tepper som
inneholder PVC. Heller enn å la dem bli dumpet på fyllplasser eller i ovner, gjenbruker DESSO tepper
som verdifullt råmateriale.

Separasjon Refinity® er en innovativ separasjonsteknikk som gjør det mulig å skille garnet og andre fibre fra
baksiden. Dette gir to hovedstrømmer av materialer som så kan resirkuleres.
Resirkulering Etter ytterligere en renseprosess, blir PA 6-garnet (med den nødvendige renheten) sent tilbake til
garnprodusentene for fremstilling av nytt garn. Dagens bakside i bitumen resirkuleres som et verdifullt
råmateriale for vei-og takleggingsindustrien. Alle fragmenter som ikke kan resirkuleres vil bli brukt som
sekundært brennstoff i sementindustrien. Det polyolefin-baserte laget av DESSOs EcoBase®baksiden er fullstendig resirkulerbart i DESSOs produksjonsprosess.

DESSO Refinity® og DESSO Take Back™-programmet
delfinansieres med bistand fra den Europeiske Union.

The Floor is Yours

DESSOs designvisjon
kombinerer Cradle to
Cradle®, kreativitet og

funksjonalitet. For våre
kunder betyr dette
teppeløsninger som gjør
forskjellen.

For informasjon, kontakt oss på
+47 23 12 05 22
refinity@desso.com
Desso BV | PO Box 169 | 5140 AD Waalwijk | Nederland | www.desso.com

Ansvarsfraskrivelse: Beskrivelser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. DESSO er ikke ansvarlig for typografiske eller fotografiske feil. Det faktiske produktet kan avvike fra illustrasjonen. Med enerett.
Hel eller delvis mangfoldiggjøring er forbudt uten forutgående skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten. Informasjonen gitt i dette dokumentet er ikke del av noe anbud eller noen kontrakt, den anses å være
nøyaktig og pålitelig, og kan endres uten varsel. Hverken DESSO eller utgiveren skal kunne holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruken av den. Alle internasjonale eiendomsrettigheter vedrørende
DESSO EcoBase® og Refinity® tilhører DESSO. DESSO © 2012.
Informasjonen gitt i denne brosjyren gjenspeiler ikke nødvendigvis de offisielle synspunkter i EACI, Europakommisjonen eller andre europeiske institusjoner.

