
Carbon Neutral FloorsTM

Alla våra produkter är nu koldioxidneutrala
Alla golvprodukter du köper av oss, textilplattor, LVT och nora® gummigolv, är 100% koldioxidneutrala.

Global uppvärmning och ditt koldioxidavtryck
Klimatförändringen, och specifikt global uppvärmning, är inte nödvändigtvis så komplext. Under de senaste 250
åren har mänskligheten släppt ut för mycket koldioxid i atmosfären genom att använda fossila bränslen. Ju mer

koldioxid som finns i atmosfären, desto snabbare värms planeten upp och det påverkar vårt klimat.

Vi, individer och företag, avger alla ett koldioxidavtryck. Vi på Interface har arbetat i över 25 år för att förstå och 
minska vårt koldioxidavtryck och för att hjälpa våra kunder att minska sitt. 

Hjälper dig att minska ditt koldioxidavtryck
I våra Carbon Neutral Floors ingår att vi erbjuder oss att beräkna ditt koldioxidavtryck, och erbjuder                                 

ett certifikat som beskriver hur mycket koldioxid ditt golvinköp har balanserat.

Vad betyder koldioxidneutralt?
En koldioxidneutral produkt är en produkt som tagits fram med netto noll koldioxidutsläpp till atmosfären. Vi har 

uppnått detta genom att minska vårt koldioxidavtryck och det koldioxidutsläpp som vi ännu inte kan undvika 
balanserar vi genom koldioxidkompensation som stödjer förnybar energi, bränslebyte och återplantering av skog för 

att hålla kvar koldioxiden i naturen i stället för att den ska hamna i atmosfären.

Låt oss prata om inbäddad koldioxid
Oavsett typ av byggnad är det inte bara uppvärmning och kylning som bidrar till koldioxidutsläpp, utan

också utsläpp som härrör från skapandet av de material som används till själva byggnaden och dess inredning.
Inklusive golvprodukter. Detta är inbäddad koldioxid. Vi som företag har fokuserat på att minska mängden

inbäddad koldioxid i våra produkter genom hela deras livscykel.



Stöttar ett klimat man kan leva i
Vårt program Carbon Neutral Floors blir varje år verifierat av den oberoende organisationen Bureau Veritas och den 
kompensation för våra koldioxidutsläpp som vi köper måste uppfylla kriterierna enligt Voluntary Carbon Standard.

Detta är några av de projekt som vi stödjer:

Madagaskar, Thailand och Kina 
Nya projekt för förnybar energi med sol-, vatten- och vindkraft för att minska mängden koldioxidutsläpp till

atmosfären.

Guatemala och Kenya
Samhällsgemensamma projekt för att bekämpa koldioxidutsläppen, t.ex. bränslebyte och vattenrening, parallellt med 

hälsoprojekt och ökat samhälleligt självbestämmande.

USA, Kambodja och Zimbabwe
Återplantering av skog för att hålla koldioxiden inkapslad i marken och växtligheten.

Vår väg till Carbon Neutral Floors™
Vi har visat vägen när det gäller att minska koldioxidavtrycket hos våra produkter i mer än 25 år.

Vi har minskat våra växthusgasutsläpp med 96%. Vi har minskat koldioxidavtrycket från våra textilplattor med 66%
genom att designa om dem och arbeta tillsammans med våra leverantörer.

De återstående utsläppen balanseras genom koldioxidkompensation som stödjer förnybar energi, bränslebyte och 
återplantering av skog för att hålla kvar koldioxiden i naturen i stället för att den ska hamna i atmosfären.

Vi har kompenserat mer än 4,3 miljoner ton koldioxid sedan 2002.

Vi införde vårt LVT-sortiment år 2018 och nora® gummigolv 2019 för att säkerställa att alla våra produkter är 
koldioxidneutrala.

Vi har uppnått Carbon Neutral Floors genom att:
• Ändra hur vi designar och tillverkar våra produkter och minskar därmed vårt avtryck med mer än 60%

Kompensera vad vi ännu inte kan undvika med koldioxidbalansering som stödjer förnybar energi, bränslebyte
och återplantering av skog för att hålla kvar koldioxiden i naturen i stället för att den ska hamna i atmosfären.

Ta reda på mer om hur vi arbetar med andra organisationer för att öka medvetenheten om inbäddad koldioxid med 
hjälp av vårt partnerskap med MaterialsCAN.  

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

