MILJØET I FOKUS

Salgsvirksomhet i flere enn

100

GLOBAL STYRKE MED LOKAL
TILSTEDEVÆRELSE

Mer enn

2,7

land

milliarder euro
i omsetning
2016

I MER ENN 130 ÅR HAR TARKETT JOBBET LANGSIKTIG OG DREVET MED
PRODUKTUTVIKLING, INNOVASJON OG MILJØARBEID. DETTE ARBEIDET HAR
GJORT OSS TIL EN GLOBAL LEDER INNEN GULVLØSNINGER FOR ALLE MARKEDER.
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12 500

fabrikker

medarbeidere

SEGMENT

PRODUKTER
Vinyl
Linoleum

UTDANNING

BOLIG

KONTOR OG
OFFENTLIG MILJØ

Tekstil/teppe
Tre/parkett
Laminat
Våtrom

HELSE OG
ELDREOMSORG

BUTIKK

HOTELL OG
RESTAURANT

TRANSPORT

INDUSTRI

SPORT OG
IDRETTSMILJØ

Kunstgress
Sportsgulv

1

utviklings- og
innovasjonssenter

7

gjenvinnings
stasjoner

24

1,3

millioner kvadratmeter
Tarkett-gulv selges hver dag

Nr. 1

på vinylgulv

2

Nr. 1

på kunstgress for
idrettsanlegg

forsknings
laboratorier

4

designsentre

3

FOR EN BEDRE VERDEN
TARKETTS SYN PÅ BÆREKRAFT OG MILJØ ER HELT PÅ LINJE MED FNs 17
GLOBALE MÅL FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING. FEM AV DISSE ER TATT
MED I VÅRE EGNE MILJØMÅL FOR 2020.

Hos Tarkett kombinerer vi gode ideer og lang
erfaring for å skape varige løsninger. Vi tror på
samarbeide og dialog, og jobber derfor sammen
med våre kunder og hele industrien for en
sirkulær økonomi. Sammen skaper vi positive,
sunne og attraktive miljøer. Vi tror på en fremtid
med plass til alle, der vi mennesker og vår planet
utvikler oss sammen i harmoni.
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VÅRT MILJØARBEID
ER SIRKULÆRT
TARKETTS SIRKULÆRE DESIGNMODELL BYGGER PÅ CRADLE TO CRADLE® (C2C)PRINSIPPER OG HAR SOM FORMÅL Å UTVIKLE GULVLØSNINGER SOM HAR EN POSITIV
INNFLYTELSE PÅ MENNESKERS INNEKLIMA OG PÅ PLANETEN VÅR. DETTE GJELDER
ALLE TRINNENE I PRODUKTENES LIVSSYKLUS – FRA DESIGN OG PRODUKSJON, VIA
BRUKSFASEN TIL DEN DAGEN DE IKKE BRUKES LENGER. EN VIKTIG DEL AV VÅRT
MILJØARBEID ER Å BIDRA TIL EN SIRKULÆR ØKONOMI.

GODE RÅVARER
Vi velger alltid gode råvarer(1) som
tar hensyn til helse og miljø når vi
utvikler produktene våre

GJENVINNING
OG GJENBRUK

GJENVINNING OG
GJENBRUK
Vi samler inn og
gjenvinner eller
gjenbruker materialene
for å gjøre om avfall til
råvarer og nye produkter.

GODE
RÅVARER

TARKETTS SIRKULÆRE
DESIGNMODELL

GODT INNEKLIMA

I samsvar med
Cradle to Cradles prinsipper

SPARE PÅ RESSURSENE
Vi fører regnskap over ressursforbruket i hvert trinn av
produksjonsprosessen, samtidig
som vi beskytter miljøet – f.eks.
ved å spare på ferskvann,
optimalisere energiforbruket og
redusere utslippet av
drivhusgasser.

SPARE PÅ
RESSURSENE

«Vi i Tarkett tror på en lys fremtid som både er sunn, trygg og vakker, og
der det er plass til oss alle. For å komme dit må vi som bedrift bidra med
det vi kan – og det på rett måte. Derfor utvikler vi produkter for et langt
og bærekraftig liv basert på Cradle to Cradles prinsipper. Vi bruker gode
råvarer som bidrar til god helse, og vi fører regnskap med naturressursene
ved at materialene inngår i et vedvarende kretsløp.»
Anne-Christine Ayed, EVP Research, Innovation and Environment

SAMMEN OM Å GJØRE DET SOM ER RETT
Vi tror på samarbeid med kunder, myndigheter, interesseorganisasjoner og andre
bransjeaktører for å skape en bærekraftig verden. Tarkett er med på følgende initiativer:

GODT INNEKLIMA
Våre gulv skal bidra til et bedre
miljø der mennesker bor,
arbeider og oppholder seg.
Gulvene skal være gode å gå
på, lette å holde rene, gi god
akustikk og bidra til et trygt og
sunt inneklima.

• Cradle to Cradle®
siden 2011. Desso
var enda tidligere ute
og innledet arbeidet
med Cradle to Cradle
i 2008.

• Medlem
av World
Economic
Forum (WEF)
siden 2015.

• En av de første
bedriftene som
ble medlem av
Circular Economy
100 (i 2013).

(1) Våre råvarer skal ikke bidra til å utarme jordens
ressurser. De skal være gjenvinnbare, og komme fra
gjenvunnet eller fornybart materiale .

6

7

• Støtter de 10
prinsippene
i FNs Global
Compact.

FRA ORD TIL HANDLING
PÅ VEI MOT EN SIRKULÆR ØKONOMI

FOR ET GODT INNEKLIMA
• E n foregangsbedrift for

• Har gjenvunnet produksjons
avfall fra vinylgulv siden 1957.

• Har tatt i bruk et gjenvinningssystem
for monteringskapp og gamle gulv.

lave VOC-utslipp i
gulvbransjen(1) siden
2011.

• Allerede i 2009 introduserte
Tarketts fabrikk i Ronneby det
ftalatfrie vinylgulvet iQ Natural, og
siden 2014 har vi lagt om til
produksjon av ftalatfrie(2) gulv i
samtlige av Tarketts fabrikker. I dag
(2017) er 93% av vinylgulvene fra
Tarkett som
omsettes på
det nordiske
markedet,
helt
ftalatfrie.

• I 2015 ble Tarkett Starfloor

Click det første Svanemerkede gulvet i Sverige,
godkjent av svenske
Astma- och Allergiförbundet. 2017 ble også iD
Inspiration Click godkjent.
Tekstilgulvet Desso
AirMaster er et annet
eksempel på et gulv som er
godt for inneklimaet. Denne
unike teknologien kapsler
inn støv og andre partikler i
rommet, og luftkvaliteten
blir opptil fire ganger bedre
enn med andre tekstilgulv.

(1) Flyktige emisjoner (VOC), < 100 µg/m3. (2) Foruten gjenvunnet materiale i enkelte produkter.

Bruker gjenvunnet materiale

80 000

tonn gjenvunnet materiale fra gulv eller andre
produkter brukes i fremstillingen av nye gulv.

Svært lave utslipp

Ftalatfrie gulv

av gulvene våre har svært lave VOC-utslipp:
10–100 ganger lavere enn gjeldende
standarder.

av vinylgulvfabrikkene i Europa og
Nord-Amerika bruker ftalatfri teknologi(1).
På globalt nivå er det tilsvarende tallet 57 %.

92 %

100 %

(1) Foruten gjenvunnet materiale i enkelte produkter.

Samler inn monteringskapp til gjenvinning

8 900

tonn monteringskapp samles inn via Tarketts
globale gjenvinningsprogram, ReStart. I Norden
samler vi inn 300 tonn monteringskapp hvert år
til gjenvinning ved Tarketts fabrikk i Ronneby.
Det gir ca. 80 000 m2 nye gulv.
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MOTVIRKER GLOBAL
OPPVARMING

Fornybar energi

25 %

I 2015 sluttet Tarkett seg til en
gruppe globale selskaper som
la frem konkrete tiltak mot
klimaendringer ved klimakonferansen i Paris (COP 21). I dag
støtter vi helhjertet opp om
den globale Paris-avtalen.
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av energiforbruket ved Tarketts fabrikker
kommer fra egenprodusert fornybar
energi eller fra eksterne grønne energi
kilder. Ved våre nordiske fabrikker i
Ronneby og Hanaskog (i Sverige) er
andelen fornybar energi mer enn 50 %.

ENTREPRENØRÅND OG
SOSIALT ANSVAR
TARKETT HAR EN HISTORIE PREGET AV STERK ENTREPRENØRÅND.
DETTE GJØR DET MULIG FOR MEDARBEIDERNE Å VÆRE MED OG
UTFORME FREMTIDENS SAMFUNN.

TALENTUTVIKLING
TARKETT ACADEMY

Tarketts program for opplæring av
gulvleggere og lærlinger i forskjellige
gulvleggingsteknikker.

Academy

11 300

lærlinger og erfarne gulvleggere har fått opplæring
ved Tarkett Academy de tre siste årene.

Tarkett oppmuntrer sine medarbeidere til å vise kreativitet og
engasjement – både på arbeidsplassen og i samfunnet.

SETTER SIKKERHETEN FØRST

Sharon MacBeath, EVP Human Resources

1,17

Ingen skal behøve å bli skadet på jobben.
Derfor satser vi mye på trygge arbeidsplasser, og vi oppnår lave verdier på
LTA-skalaen (Lost Time Accident eller
yrkesskadefrekvens) – et mål på antall
inntrufne personskader ved en arbeidsplass per 1 million arbeidstimer.

BIDRAR MED TID OG KUNNSKAPER
LYTTER OG LÆRER

TARKETT CARES

Tarkett Cares er et frivillig program der
medarbeidere over hele verden bruker noe
av tiden og kunnskapene sine på å bidra til
lokalsamfunnet.

Opptil

2

89 %

av Tarketts medarbeidere deltok i den
siste medarbeiderundersøkelsen, som
gjennomføres annet hvert år.

dager per år kan Tarketts medarbeidere
være med og bidra sosialt til lokalsamfunnet i arbeidstiden.
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EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN

BÆREKRAFTIGE TREGULV

Foto: IFI.no/Chera Westmann

Cradle to Cradle Community

GREEN TOUR I RONNEBY, SVERIGE

Cradle to Cradle, eller fra vugge til vugge på
norsk, er en sertifisering og en filosofi som går ut
på å bruke naturens prosesser som
produksjonsmodell. Tarkett bruker Cradle to
Cradles prinsipper i utviklingen av alle nye
produkter, verden over. Målet er å skape produkter
som kan utnyttes som råmateriale den dagen de
ikke lenger er i bruk (avfall = næring). Flere av
Tarketts produkter er C2C-sertifiserte, f.eks.
vinylgulvene iQ One og Evolay, linoleum- og
tresortimentet samt mer enn 90 % av Dessos
tekstilkolleksjon.

Siden august 2016 har besøkende ved Tarketts
fabrikk i Ronneby i Sør-Sverige kunnet
gjennomføre en såkalt Green Tour. Her får man
vite hvordan Tarkett jobber med
transportspørsmål for å redusere CO2utslippene, hvordan man har redusert materialog energiforbruket, og hvordan gjenvunnet
materiale utnyttes direkte i produksjonslinjen.

®

Tarkett jobber aktivt med fabrikkenes miljøytelse og
har god oversikt over hvor alle råmaterialene kommer
fra. Vi støtter helhetlig skogbruk og biologisk
mangfold. Mer enn 60 % av trematerialene våre er
sertifiserte med FSC® (FSC®-C008972) eller PEFC™
(PEFC™/05-35-125). Tregulvfabrikkene våre er
miljøsertifiserte med ISO 14001, og alle parkettgulvene i vårt standardsortiment er C2C-sertifiserte.

Green Tours kan også gjennomføres på
fabrikkene i Narni (i Italia) og Clervaux
(Luxemburg).

GJENNOMSIKTIGHET
For å kunne velge produkter med gode
miljøegenskaper må man vite hva de inneholder,
hvordan de kan gjenvinnes, og så videre. Tarkett har
komplette eBVD-er (elektroniske
byggevaredeklarasjoner) med fullstendige
innholdsdeklarasjoner, utslippsdata og informasjon
om gjenvinning av gulv- og veggprodukter som
markedsføres i Norge. Deklarasjonene kan lastes ned
på tarkett.no.

Norsk på norsk hos Bondelaget

Tarkett ønsker også å redusere sin
miljøpåvirkning lokalt i hvert enkelt land. For å
få til det, må vi gå gjennom de aktivitetene
medarbeiderne våre utfører i det daglige, som
har ringvirkninger for miljøet. I vår miljøplan
for 2018 har vi satt opp konkrete mål for å
redusere utslipp og drivstofforbruk, for
eksempel ved at man velger tog i stedet for fly
der det er hensiktsmessig.

Teppet ble produsert og levert av Desso/Tarkett, og
utgangspunktet var en Wilton Classic. Her er den
laget som en spesialvare kun for Norges Bondelag.

Drøyt 70 % av Dessos tekstilkolleksjoner er fremstilt
av ECONYL-garn. Det er et garn der 100 % av råvarene
kommer fra gjenvunnet materiale, f.eks. gamle
fiskegarn av nylon. Slike «spøkelsesgarn» driver
dessverre rundt i havene våre og skader dyrelivet der.
Innsamlingen av gamle fiskegarn er organisert av
Healthy Seas, som Desso har samarbeidet
med siden 2014.

Teppet er laget av 80 prosent ren norsk ull, og 20
prosent polyamid. Fibrene i den norske ullen er
kortere enn fibrene i den nyzealandske som opprinnelig benyttes, og ikke like godt egnet for teppeproduksjon som til tekstilproduksjon. Men resultatet
ble et vakkert norsk teppe i Landbrukets hus.

Et annet eksempel på en miljøinnovasjon fra Desso
er undersidene av teppene, EcoBase. De produseres
ved såkalt oppvinning, noe som betyr at produktavfallet gjenvinnes og foredles i fremstillingsprosessen. I EcoBase benyttes kalk, som er et
restprodukt fra lokale vannverk, som fyllmiddel.

For Norges Bondelag var det viktig å bruke norske
produkter, materialer og norsk design i det nye
Landbrukets Hus.

GRØNNE FABRIKKER
Tarkett jobber for å redusere miljøpåvirkningen
ved alle fabrikkene sine. Ved linoleumfabrikken
i Narni i Italia har man f.eks. installert et
varmevekslingssystem som gjenvinner varme
fra de store ovnene, en biomassekoker som
produserer varmtvann til ovnene, solceller og et
lukket vannkretsløp. 30 % av energibruken
kommer fra egen produksjon, og den innkjøpte
energien er 100 % fornybar. Utslippet av
drivhusgasser er redusert med 44 % siden 2010.

LOKALE MILJØPLANER

NYE GULV AV GAMMELT FISKEGARN

Gjenvinning av vinylgulv
I 1996 startet Tarkett i Sverige en av verdens første
anlegg for gjenvinning av vinylgulv. Tarkett i Norge
har avtaler med mange av våre kunder om
innsamling av installasjonsspill. Tarkett Norden
samler hvert år inn ca 300 tonn fra innstallasjoner
i Norden. Dette gjenvinnes og blir til ca 80.000
kvm nye Tarkettgulv.
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VÅRE MILJØMÅL FOR 2020 ER AMBISIØSE
- MEN VI ER GODT PÅ VEI!

GODE
råvarer

Aktiviteter

Miljømål 2020

Velge gode råvarer som tar hensyn
til helse og miljø.

100% av råvarene som benyttes i våre produkter, vurderes
løpende av en tredjepart (i samsvar med Cradle to Cradles
prinsipper).

95 %

Øke andelen materialer som er gjenvunnet eller gjenvinnbare,
og som ikke kommer fra knappe naturressurser.

75 % av materialene i våre produkter bidrar ikke til å utarme
jordens ressurser (dvs. at de skal finnes i rikelig mengde og
være fornybare eller gjenvunnet).

68 %

Redusere bruken av ferskvann og drikkevann.

100% av våre fabrikker har tatt i bruk lukkede vannkretsløp.

60%

Redusere energiforbruket og utslippet av drivhusgasser.

20% utslippsreduksjon av drivhusgasser
sammenliknet med 2010 (1,01 kg CO2e/m2).

Utvikle gulvløsninger som bidrar til et godt inneklima,
god helse og velvære.

100% av gulvproduktene våre har lave VOC-utslipp,
og samtlige produkter er ftalatfrie(1).

92 % lavere VOC-utslipp
57 % ftalatfrie(1) produkter
93 % av våre plastgulv i Norden
er helt ftalatfrie (2017).

Utvikle gulvløsninger som kan monteres og vedlikeholdes
på en bærekraftig måte.

100% av våre gulv kan monteres og vedlikeholdes
i samsvar med Cradle to Cradles prinsipper.

Under utvikling

Alt produksjonsavfall utnyttes i et biologisk eller teknisk kretsløp.

Null produksjonsavfall til deponering.

105 g/m2

Utvikle et gjenvinningsprogram for gulvene våre, slik at de blir
en del av et miljøvennlig kretsløp.

Vi skal fordoble volumene av innsamlet monteringskapp og
gamle gulv som sendes til gjenvinning, sammenliknet med
2010 (18 900 tonn).

8900 tonn

RESSURS
REGNSKAP

GODT
INNEKLIMA

Resultat 2016

2

0,94 kg CO e/m²
-7 % jf. 2010

GJENVINNING

(1) Foruten gjenvunnet materiale i enkelte produkter.
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Foto: Franck Juery, Tarkett Library • © Tarkett 2017. • Cradle to
Cradle CertifiedTM er en sertifisering som er lisensiert av Cradle to
Cradle Products Innovation Institute. Cradle to Cradle® er et
registrert varemerke fra McDonough Braungart Design Chemistry,
LLC • Denne brosjyren er trykket på FSC-sertifisert papir ved et
Svane-merket trykkeri.
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