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Ontworpen met
uw gasten in onze
gedachten.

Wilt u dat mensen
langer blijven?

Drawn Lines - Aquamarine Installed - Ashlar
Radial - Vista & Vertex Installed - Non Directional
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De gastervaring. We weten dat dit alles betekent
voor een hotelonderneming. En hier hoort heel veel
bij, waaronder het ontwerp van de gastenkamers en
publieke ruimten. Een groot onderdeel hiervan bestaat
uit de vloer.
Interface Hospitality brengt u een modulaire vloer die
interieurs aanzienlijk verrijken. Zo blijven de mensen
die de ruimten gebruiken hier langer, ze komen terug

en doen mooie aanbevelingen. Vloeren die bijdragen
aan een goed gevoel bij uw gasten.
Interface Hospitality doet dit met de vereiste flexibiliteit
om op kosteneffectieve wijze aan uw veranderende
behoeften te voldoen. Met ontwerpinzichten die
zullen bijdragen aan een hogere omzet. Met de
kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid om uw merk te
ondersteunen. Voor een memorabele gastbeleving.

Modulaire maten.
Perfect voor
hotelinterieurs.
Interface Hospitality draait geheel om creatieve
vrijheid. Er zijn meer ontwerpmogelijkheden als uw
vloeren in tegels worden geleverd – in plaats van aan
één grote rol. Met een enorme afwisseling in stijlen,
kunt u spelen met patroon, kleur, textuur en formaat in
verschillende ruimten. Mix & match, zonder te hoeven
committeren aan één enkele stijl.
Naast het bedekken van de vloer, kunnen onze
producten u helpen om unieke ontwerpen te creëren
– zeker als u onze 50 x 50cm vierkante tegels en 100
x 25cm Skinny Planks combineert. Wij hebben onze
collectie zo bedacht, dat ze goed bij elkaar passen.
Kleuren en patronen die goed mengen en elkaar
verrijken. Zo wordt het eenvoudiger om uw vloeren
te laten aansluiten bij werkelijk onderscheidende
interieurs.
Als u een ruimte binnen een andere ruimte wilt
creëren, dan is een modulaire vloer een goed
beginpunt. Duidelijk gedefinieerde ‘zones’ in een
veelzijdig gebruikte lobby, paden om de weg te
kunnen vinden, of een opvallend vloerkleed in een
gastenkamer; wij kunnen u helpen de toon te zetten
voor verschillende stemmingen en activiteiten.

Level Set Natural Woodgrains - Beech Installed - Ashlar
Net Effect B602 - Driftwood Installed - Design By Tile
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Tapijt en LVT.
Het dream team.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Granite/Moss, Moss in Stone - Granite Edge, Sett in Stone - Granite, Kerbstone - Granite
Installed - Non Directional
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Met de verschillende eisen aan diverse hotelruimten,
heeft u waarschijnlijk zowel harde vloeren als
tapijt nodig. En als u de twee oppervlakken
wilt combineren – om bijvoorbeeld zones in
gedeelde ruimten te creëren of afwisseling in de
gastenkamers te versterken – dan wilt u dat deze
naadloos in elkaar overgaan.
Onze LVT-collecties (luxe vinyltegels) zijn de perfecte
partner voor onze tapijttegels. Complementair in
dikte en formaat en met ontwerpen die prachtig
samengaan, creëren deze twee soorten vloeren
samen opmerkelijke en praktische ruimten, zonder
overgangsstroken.
Er zijn enorm veel keuzes bij het ontwerpen met
LVT – van organische texturen geïnspireerd op de
natuur tot geometrische patronen en stijlen met een
industriële uitstraling. Er is ook een groot aanbod
in allerlei kleuren. Van zacht en subtiel tot helder en
krachtig. Wat het gewenste effect ook is, u kunt het
bereiken.

Human Nature HN820 - Shale, HN840 - Shale, HN830 - Black
Installed - Ashlar
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Navigeer door
de keuzen.
Geniet van de
resultaten.
We weten dat we veel keuze bieden. Maar we bieden
ook veel hulp. Wij werken samen met u om ervoor te
zorgen dat u het meeste uit onze producten haalt, en
om schitterende ruimten te scheppen.
U kunt als startpunt onze online vloerontwerper
gebruiken om verschillende ideeën samen te
voegen. Zoek per product of per patroontype,
verander de kleuren, en bekijk uw vloer in gridvorm
of geïnstalleerd in een kamer. Download als u
tevreden bent met de resultaten de afbeeldingen in
hoge resolutie of pin deze op een inspiratiebord op
Pinterest.
U kunt ook samenwerken met onze
conceptontwerpers. Wij kunnen u verschillende
vormen van ondersteuning bieden, ofwel voor een
specifieke fase van een project of voor het gehele
proces, waaronder het creëren van maatwerkkleuren, producten of moodboards, gepresenteerd
in 2D- en 3D- visualisaties. We kunnen ook een
ontwerpgids leveren voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen voor
gezondheid en vreugde.

Level Set Natural Woodgrains - Black Walnut
On Line - Topaz Installed - Herringbone
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In hospitality is het voornaamste zakelijke doel dat de
gasten zich goed voelen. Dit is altijd al zo geweest,
en nu zijn architecten en interieurontwerpers in vele
sectoren steeds meer bezig met de gezondheid
en het gevoel van de mensen die de door hun
gecreëerde ruimten gebruiken.
De behoefte om gezondheid te ondersteunen is
een eerste ontwerpvereiste – en bij Interface zien
we het als onze verantwoordelijkheid om klanten te
helpen om aan deze eisen te voldoen. Wellicht heeft
u al iets gehoord over de nieuwe WELL Building
standard. De principes hiervan worden wereldwijd
toegepast, en wij hebben samen met anderen een
gids hiervoor opgesteld. Wij omarmen deze principes
om u te helpen met het scheppen van gezondere en
productievere ruimten.
Onze vloeren ondersteunen meerdere doelstellingen
zoals beschreven in de WELL standard. Vooral op
het gebied van hospitality, richten we ons op drie
essentiële kwesties: de akoestiek, de kwaliteit van de
binnenlucht en het verminderen van stress middels
een verbinding met de natuur.

Level Set Textured Woodgrains - Grey Dune Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Flint/Moss Installed - Non Directional
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Laat de natuur uw
gasten beter voelen.
Van alle factoren die het gevoel van welzijn in hotels
stimuleren, is een ontwerp dat met de natuur verbindt
– ook bekend als biophilic design – waarschijnlijk de
sterkste factor. Vooral in deze hectische tijden met veel
stress, kunnen de rustgevende effecten van natuurlijke
verwijzingen stress verminderen en kalmte herstellen.
De natuur staat al enige jaren centraal in onze denken ontwerpwijze. Onderzoek toont aan dat biophilic
design de bloeddruk en hartslag kan verlagen, en
de stemmingen en houdingen van mensen kan
bevorderen. Het kan in een hotel het gevoel van
escapade of comfort versterken, vooral voor mensen
die even willen ontsnappen aan de stedelijke drukte,
werkdruk of aan de irritaties die het reizen met zich
meebrengt.
Onze eigen studies op het gebied van biophilic
design in hospitality, uitgevoerd in samenwerking met
toonaangevende experts Terrapin Bright Green, tonen
aan dat hotels aantrekkelijker worden als de natuur
naar binnen wordt gehaald, en dat mensen graag wat
extra betalen voor een kamer met uitzicht op de natuur.

Wellicht is een verkwikkend uitzicht op de natuur
niet mogelijk, maar een ontwerp waar goed over
is nagedacht kan veel bijdragen aan een gevoel
van het dichtbij de natuur staan. Modulaire vloeren
spelen hierbij een belangrijke rol, en wij kunnen
u en uw gasten helpen om de effecten te voelen.
Met natuurlijke verwijzingen in patroon, kleur en
textuur, kunnen tapijt en LVT een sterker gevoel
van verbinding met de natuur verwezenlijken. Met
ons modulaire formaat kunt u hiermee variëren
in verschillende ruimten om andere aspecten van
het interieurontwerp te versterken, variërend van
beddengoed en meubilair tot kunstwerken en
belichting.

Urban Retreat - UR101 - Stone/Ivy, UR102 - Stone, UR103 - Ivy
Installed - Design By Tile
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Natuur naar binnen.
Inkomsten naar
binnen.
Indien u nieuwe manieren zoekt om de inkomsten
te verhogen; ons onderzoek naar biophilic design
in hospitality toont duidelijke verbanden tussen een
ontwerp dat de natuur naar binnen haalt en de omzet
per beschikbare hotelkamer. Dit komt simpelweg
doordat de kalmerende, opwekkende invloed van
natuurlijke verwijzingen ervoor zorgt dat meer
mensen meer tijd willen doorbrengen in de door u
gecreëerde sfeer.
Evenzo kiezen gasten en lokale bezoekers van
de lobby ervoor om elkaar hier te ontmoeten voor
een drankje, aangetrokken tot de ontspannen,
verkwikkende verbinding met de natuur in deze
ruimte. Onze studies laten zien dat biophilic
hotellobby’s een 36% hogere dwell rate kennen
dan conventionele lobby’s. Dit betekent meer omzet,
zonder hiervoor meer bedden te hoeven vullen.

Minder geluid.
Meer reserveringen.

Niemand wil voetstappen in de gang of de tv in de
kamer ernaast horen. Met de juiste vloerkeuze biedt u
uw gasten een rustiger en meer ontspannen verblijf.
Ons modulaire tapijt vermindert de irritaties aan slechte
akoestiek. Indien u specifieke probleemgebieden kent,
dan reduceert ons veerkrachtige Interlay-ondertapijt het
geluid nog meer.
Zelfs ons LVT zorgt ervoor dat u de volumeknop lager
zet. Met het geïntegreerde Sound Choice™ acoustic
backing, is het bekroond met een prijs van Quiet Mark,
een internationaal programma ter ondersteuning van
geluidsarme technologie.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak
On Line - Forest Installed - Ashlar
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Studio Set - Silverlight, Pewter, Pepper
Radial - Signal Installed - Design By Tile
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Wij zorgen voor
een verfrissende
verandering.
Voor een zuivere lucht in hotels moeten de vluchtige
organische stoffen (VOS) worden beperkt. Deze
stoffen zitten in veel bouwmaterialen, waaronder
vloeren, en kunnen gemakkelijk veranderen in
gassen of dampen in de lucht die de ogen, neus
en keel kunnen irriteren – bij hoge concentraties
kunnen ze zelfs giftig zijn.
We hebben hard gewerkt aan een drastische VOCvermindering in alle producten die we maken. Ook
hebben we TacTiles® geïntroduceerd– een lijmloos
installatiesysteem met vrijwel geen vluchtige
organische stoffen, en zonder de nare geuren die
gepaard gaan met traditionele hechtmiddelen.
Ons modulaire tapijt draagt ook bij aan het zuiveren
van de lucht van potentieel schadelijke deeltjes
of fijn stof en andere vervuilers – simpelweg door
deze te vangen en vast te houden totdat ze door de
stofzuiger worden verwijderd.

Drawn Lines - Smokey Quartz

Bespaar op kosten.
Niet op hoeken.
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Geld besparen met modulaire vloeren is geen kwestie
van een goedkoper alternatief kiezen. Met Interface
Hospitality zijn hoogwaardig tapijt en LVT uiterst
voordelig – simpelweg door onze productformaten.
Vergeleken met kamerbreed tapijt, geven modulaire
vloeren veel minder afval. (Met kamerbreed tapijt
heeft u in een doorsnee kamer 10-15% afval, bij
tapijttegels daalt dit tot 3-4%, of zelfs nog minder met
onze random- of niet-directionele ontwerpen.) U koopt
minder, omdat u minder hoeft weg te gooien.
U bespaart ook geld door tijd uit te sparen. Onze
modulaire vloeren zijn sneller en gemakkelijker in de
omgang en plaatsing – vooral in combinatie met ons
lijmloos TacTiles-installatiesysteem.
Zodra onze producten zijn geïnstalleerd, houdt hun
duurzaamheid de onderhouds- en vervangingskosten
laag. Ze behouden hun kleurvastheid en uitstraling in de
loop der tijd. Uw investering gaat dus langer mee, zelfs
bij het gebruik van agressieve schoonmaakproducten.
De meeste vlekken zijn eenvoudig te verwijderen – voor
hardnekkigere vlekken kunt u de tegel verwijderen om
deze goed te reinigen of te vervangen.
U verwijdert slechts één tegel. Dat gaat niet bij een
kamerbreed tapijt. De operationele efficiëntie van
modulaire vloeren resulteert in minder ontregelingen
voor gasten, alsook in minder risico op het verlies van
kamerbezetting en omzet.

Een gezonde planeet.
Laten we dit samen
realiseren.
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Ons bedrijf is gebaseerd op het vaststellen en bereiken
van ambitieuze milieudoelstellingen. We helpen
hotelondernemingen om hetzelfde te doen – wat
veel meer inhoudt dan het vragen aan gasten hun
handdoeken te hergebruiken.
Wanneer u voor onze producten kiest, dan deelt u
onze lage koolstofvoetafdruk. Onze duurzaamheid
ondersteunt uw eigen duurzaamheid.
Wij hebben onszelf in 1994 als doel gesteld om in het
jaar 2020 geen negatieve invloed meer op het milieu
te hebben. We noemden dit Mission Zero®, en we gaan
deze missie volbrengen. Met onze nieuwe Climate Take
Back™-missie streven we nu naar een bedrijfsvoering
die een levensgunstig klimaat creëert. Wij zien koolstof
in onze atmosfeer als een uitdaging. En onze Proof

Positive prototype tegel bewijst dat het kan worden
toegepast als bouwsteen.
Recyclen om grondstoffen te besparen,
vervuiling op te ruimen en gemeenschappen te
ondersteunen
Onze vloerreeksen hebben de hoogste percentages
aan hergebruikt materiaal in de industrie. Veel van onze
producten bestaan uit 100% gerecycled nylon. 58%
van de grondstoffen die we wereldwijd gebruiken zijn
hergebruikt of bio-based.
Recyclen houdt ook in dat we initiatievenhebben zoals
Net-Works een intersectoraal programma gericht op
de milieuproblematiek rondom afgedankte visnetten
in arme kustgemeenschappen. We werken samen met
deze gemeenschappen en garenleverancier Aquafil

Carbon neutral floors. Voor altijd.
In alles wat wij doen, proberen we alle broeikasgassen
die een vloertegel gedurende zijn hele levenscyclus
met zich meebrengt – en die bijdragen aan de
opwarming van de aarde – tegen te gaan. We kijken
naar elke fase – het oogsten van grondstoffen,
productie, verzending, installatie, reinigen en end-oflife recycling – en berekenen de totale uitstoot voor al
onze producten.
Het broeikasgas CO2 heeft de grootste impact in onze
industrie. En al werken we hard aan het reduceren
van onze koolstofvoetafdruk, er is altijd CO2-uitstoot
waar we gewoonweg niets aan kunnen doen. Om deze
reden hebben we Cool Floor ontwikkeld. Dit is ons
programma om deze uitstoot te neutraliseren. Cool
Floor is geverifieerd en wordt elk jaar getoetst conform
de leidende internationale normen.
Nog belangrijker: dit betekent dat u een koolstofneutrale vloer kunt hebben. U ontvangt ook een
certificaat voor de besparingen op koolstof.

om afgedankte visnetten te verwerken in tapijttegels.
Naast het genereren van inkomsten voor de
gemeenschappen en ze te helpen met het opruimen
van de kustlijn, hoeft er ook minder garen uit nieuwe
materialen te worden geproduceerd. Voortbordurend
op dit succes, doen we nu ook mee met NextWave,
een project voor het stimuleren van het gebruik van
plastic uit de oceanen in verschillende industrieën.
Energie besparen, minder uitstoot
Wij hebben sinds 1996 onze energieconsumptie per
productie-eenheid met 43% verminderd. 87% van alle
energie die we op onze productiesites gebruiken, komt
van hernieuwbare bronnen. Deze inspanningen hebben
in deze tijdspanne de uitstoot van broeikasgassen op
onze productiesites met 95% verminderd.

Nieuw leven voor oude tapijttegels
Als u kiest voor modulaire vloeren van Interface, dan
houdt u er een goed gevoel over uw impact op het
milieu aan over. Maar hoe gaat u op verantwoordelijke
wijze om met uw oude vloer? Met onze ReEntry-dienst
zorgen we ervoor dat uw oude tapijtegels niet bij het
afval belanden.
Wij halen ze bij u op en kunnen ze vervolgens op vier
manieren goed gebruiken. Indien ze er nog fraai uitzien,
dan geven we ze aan sociale ondernemingen voor
hergebruik in tehuizen of gemeenschappelijke ruimten.
Indien dit niet meer mogelijk is, dan veranderen wij
ze in andere producten of worden ze in nieuw tapijt
gerecycled. In het geval ze niet kunnen worden
hergebruikt, veranderd of gerecycled, dan sturen we de
tegels naar een afvalenergiecentrale.
Wat er ook gebeurt, het komt altijd ten goede van
lokale gemeenschappen, het milieu, of beide.
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Level Set Natural Stones - Chestnut Horsehair Installed - Quarter Turn
World Woven WW880 - Charcoal loom Installed - Ashlar
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Wij zijn er om u te helpen met
het ontwerpen van interieurs
die meer gasten aantrekken
en uw merk bevorderen,
terwijl u geld bespaart en het
milieu beschermt.
Betere producten.
Gelukkige mensen.
Gezondere planeet.
We noemen dit het creëren
van +Positive spaces.

Carbon Neutral Floors™

Creëer een klimaat dat geschikt is voor het leven. Alle
Interface-vloeren die wereldwijd worden verkocht, zijn
door derden geverifieerd CO2 neutraal.
Zie meer op interface.com

Deze brochure is geprint op 100% gerecycled papier

Wilt u meer weten over Interface Hospitality?
Indien u vragen heeft, staaltjes zoekt of
ondersteuning nodig heeft met het ontwerp, of als u
één van onze showrooms wilt bezoeken, dan horen
wij heel graag van u.
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