
   

 

 

 

 

VINYL  
iQ 
 
 

  

Product Fact Sheet 
Tarkett’s balanced choice 
Het iQ gamma maakt deel uit van Tarkett’s keuze voor duurzame 
oplossingen. Het is een geïntegreerd systeem dat toestaat alle 
behoeften uit te balanceren, terwijl men keuzes kan maken die 
werkelijk duurzaam zijn en esthetisch gezien goed samengaan. 
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Where we can use natural renewable 

resources, we do. 

 

 
Using fewer resources is good for the 

environment and the bottom line. 

 

 

 

 
We make floors that are healthier and 

safer. 

 

 

 

 

 
We use more recycled content at the start 

and recycle more product at the end.  

Betere Grondstoffen 
Tarkett’s iQ producten bevatten tot 59% (75% voor iQ Natural) natuurlijke grondstoffen, 
zoals zout en minerale vulstoffen. 
 
Waar we kunnen, gebruiken we lokale leveranciers om de impact op het milieu door 
transport te verminderen. 

 
Resource Stewardship 
Tarkett’s iQ collectie wordt geproduceerd in Ronneby, Zweden. De fabriek past een 
milieubewust management systeem toe (ISO 14001) en reduceert sinds 2003 constant zijn 
impact op het milieu: 

¬ 54% minder afval 

¬ 60% minder VOS-emissies 

De fabriek beheert waterverbruik via een gesloten circuit en 53% van de gebruikte 
energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals wind/waterkracht en 
biobrandstoffen.  

Zoals voor iedere Tarkett productielocatie, wordt Ronneby iedere twee jaar op milieu 
technische standpunt beoordeeld door een externe audit. Sinds 2009 zijn er op dat gebied 
geen risico’s vastgesteld in Ronneby.  

Mensvriendelijke ruimten 
Tarkett’s iQ gamma levert waardevolle voordelen op het gebied van gezondheid, hygiëne 
en welzijn: 

¬ Waxen of polish zijn nooit nodig, dankzij de unieke Surface Restoration 
(oppervlakterenovatie) eigenschappen. Dit vermindert de druk op het 
schoonmaakpersoneel en minimaliseert de behoefte aan water, wasmiddel en 
energie voor de reiniging en onderhoud. 

¬ Low-cost schoonmaak en onderhoud met besparingen tot 30% geeft de beste 
Life Cycle Cost op de markt en een beter meetbare ROI (return on investment). 

¬ Lage VOS-emissie, wat bijdraagt tot een goede kwaliteit van de binnenlucht:  
voor de iQ Range een gemiddelde < 20 µg/m3 op 28 dagen – meer dan 50 maal 
lager dan de gevraagde Europese standaard (1000 µg/m3).  
(< 5 µg/m3  en 200 maal lager voor iQ Natural)  

Hergebruik en recycling 
Tarkett was één van de eerste vloerbekledingproducenten om post-productie afval te 
recyclen. In 2008, werd 411 ton materiaal ingezameld in heel Europa en gerecycled in 
Ronneby. 

Het iQ gamma geproduceerd in Ronneby bevat gemiddeld: 

¬ 25,5% combinatie post-productie/post installatie gerecycleerd materiaal.  
(Niet van toepassing op iQ Natural) 

¬ Het gebruik van post-productie materiaal is sinds 2003 met 26% 
gestegen. 

 
ISO 14001 certificaat n° 2000-SKM-AQ-886 ISO 9001 certificaat n° 2000-SKM-AE-255 


