
Carbon Neutral FloorsTM

Alle vores produkter. CO2-neutral.
Ethvert gulvprodukt, du køber fra os, uanset om det er tæpper, LVT eller nora®-gummi, er 100 % CO2-neutrale.

Global opvarmning og dit CO2-fodaftryk
Klimaændring og nærmere bestemt global opvarmning er ikke nødvendigvis særlig kompliceret. I de sidste 250 år 

har mennesket udledt for meget CO2 i vores atmosfære gennem brug af fossile brændstoffer. Jo mere CO2, der er 
i atmosfæren, jo hurtigere er planeten opvarmet, og det har haft en indflydelse på vores klima.

Vi har alle et CO2-fodaftryk som enkeltpersoner og virksomheder. Hos Interface har vi i mere end 25 år arbejdet for 
bedre at forstå og reducere vores og hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-aftryk.

Hjælper dig med at reducere dit CO2-fodaftryk
Som en del af CO2-neutrale gulve tilbyder vi at beregne dit bidrag til at tackle den globale opvarmning og tilbyder 

et certifikat, der viser, hvor meget CO2 dit gulvkøb har modregnet.

Hvad betyder CO2-neutral?
Et CO2-neutralt produkt er et produkt, der medfører, at der ikke udledes drivhusgasser i atmosfæren. Vi har 

opnået dette ved at reducere vores CO2-fodaftryk og afbalancere, hvad vi stadig ikke kan undgå gennem CO2-
kompensation, der understøtter vedvarende energi, overgang til andre brændselsformer og genplantning af skov for 

at holde CO2 i naturen og væk fra atmosfæren.

Lad os snakke om indlejret CO2
For enhver bygning er det ikke kun opvarmning og afkøling af bygninger, der udleder CO2, men også eventuelle 

emissioner relateret til at skabe de materialer, der bruges til at skabe selve bygningen og dens indretning. Herunder 
gulvprodukter. Som virksomhed har vi været fokuseret på at reducere vores indlejrede CO2 for vores produkter 

gennem hele deres livscyklus.



Understøttelse af klimatilpasning for livet
Vores program for CO2-neutrale gulve verificeres uafhængigt hvert år af Bureau Veritas, og de CO2-udligninger, vi 

køber, er nødvendige for at opfylde kriterierne i Voluntary Carbon Standard.

Her er nogle få projekter, som vi støtter:

Madagaskar, Thailand og Kina
Nye vedvarende energiprojekter, der indebærer sol-, vand- og vindkraft for at reducere mængden af CO2-

emissioner, der udledes til atmosfæren.

Guatemala og Kenya
Overgang til andre brændselsformer i lokalsamfundet og vandrensningsprojekter, der tackler CO2-emissioner 

sammen med menneskers sundhed og styrkelse af lokalsamfund.

USA, Cambodja og Zimbabwe
Genplantningsprojekter for at holde CO2 oplagret og bundfældet i jorden og planterne.

Vores vej til Carbon Neutral Floors™
Vi har gået forrest i kampen om at reducere CO2-fodaftrykket af vores produkter i mere end 25 år.

Vi har reduceret vores udledning af drivhusgasser med 96%. Vi har reduceret CO2-fodaftrykket af vores tæppefliser med 
66% gennem fornyet udformning af vores produkter og samarbejde med vores leverandører.

De resterende emissioner afbalanceres gennem køb af CO2-udligninger, der understøtter vedvarende energi, overgang 
til andre brændselsformer og genplantning af skov for at bevare CO2 i naturen og væk fra vores atmosfære. Vi har 

udlignet mere end 4,3 mio. tons CO2 siden 2002.

Vi tilføjede vores LVT-serier i 2018 og nora®-gummigulve i 2019 for at sikre, at alle vores produkter er CO2-neutrale.

Vi har opnået CO2-neutrale gulve ved at:
• ændre, hvordan vi designer og fremstiller vores produkter, hvilket har reduceret vores CO2-fodaftryk med over 60 %

• afbalancere, hvad vi stadig ikke kan undgå gennem CO2-kompensation, der understøtter vedvarende energi, 
overgang til andre brændselsformer og genplantning af skov for at bevare CO2 i naturen og væk fra atmosfæren. 

Få mere at vide om, hvordan vi samarbejder med andre brands for at øge kendskabet til indlejret CO2 gennem vores 
MaterialsCAN-partnerskab. 

https://www.interface.com/US/en-US/campaign/transparency/materialsCAN-en_US

