
Carbon Neutral FloorsTM

Alle våre produkter er nå karbonnøytrale.
Hvert produkt du kjøper fra oss, tepper, LVT eller nora® gummigulv, er 100% karbonnøytralt.

Global oppvarming og ditt karbonavtrykk
Klimaendringer og nærmere bestemt global oppvarming er ikke nødvendigvis så sammensatt. I de siste 250 år 
har menneskeheten tilført for mye karbon i atmosfæren gjennom bruk av fossile brensler. Jo mer karbon som er i 

atmosfæren, jo raskere har planeten blitt varmet opp, og det har hatt innvirkning på klimaet vårt.

Vi har alle et karbonavtrykk, både enkeltpersoner og selskaper. Interface har jobbet i mer enn 25 år for bedre å 
forstå og redusere vårt avtrykk og for å hjelpe kundene våre med å redusere karbonavtrykket.

Vi bidrar til at du reduserer karbonavtrykket
Som en del av Carbon Neutral Floors tilbyr vi å beregne ditt bidrag til å takle global oppvarming, og vi tilbyr et 

sertifikat som skisserer hvor mye karbon gulvkjøpet ditt har motvirket.

Hva betyr karbonnøytralt?
Et karbonnøytralt produkt er et produkt som resulterer i at det netto slippes ut null karbon til atmosfæren.

Dette har vi oppnådd ved å redusere vårt karbonavtrykk og balansere det vi fremdeles ikke kan unngå, med 
utslippsreduksjoner som støtter fornybar energi, drivstoffbytte og gjenplanting for å holde karbon i naturen og ute av 

atmosfæren.

La oss snakke om karbonforankring
For alle bygninger er det ikke bare oppvarming og nedkjøling som gir karbonutslipp, men også eventuelle utslipp 

knyttet til å lage materialene som brukes til å lage selve bygningen og interiøret. Det gjelder også for gulvprodukter. 
Det kalles karbonforankring. Som virksomhet har vi fokusert på å redusere karbonforankringen i hele livssyklusen.



Vi støtter et klima som passer til livet
Programmet Carbon Neutral Floors blir uavhengig verifisert hvert år av Bureau Veritas, og utslippsreduksjonen vi 

kjøper, er påkrevd for å oppfylle kriteriene i Voluntary Carbon Standard.

Dette er noen av prosjektene vi støtter:

Madagaskar, Thailand og Kina 
Nye fornybare energiprosjekter som involverer sol-, vann- og vindkraft for å                                                               

redusere mengden karbonutslipp som tilføres atmosfæren.

Guatemala og Kenya
Prosjekter for drivstoffbytte og vannrensing i lokalsamfunn som takler karbonutslipp,                                              

menneskers helse og samfunnsutvikling samtidig.

USA, Kambodsja og Zimbabwe
Gjenplantingsprosjekter for å lagre og binde opp karbon i jord og planter.

Vår reise mot Carbon Neutral Floors™
Vi har ledet an for å redusere karbonavtrykket til produktene våre i mer enn 25 år.

Vi har redusert utslippene av klimagasser med 96%. Vi har redusert karbonavtrykket til teppefliser med 66% 
gjennom produktdesign og leverandørsamarbeid.

De resterende utslippene blir balansert gjennom kjøp av utslippsreduksjoner som støtter fornybar energi, 
drivstoffbytte og gjenplanting for å binde opp karbon i naturen og utenfor atmosfæren. 

Vi har kjøpt utslippsreduksjoner tilsvarende 4,3 million tonn karbon siden 2002.

Vi la til LVT-produktene i 2018 og nora® gummigulv i 2019 for å sikre at alle produktene våre er karbonnøytrale.

Vi har oppnådd karbonnøytrale gulv ved å:
• Endre hvordan vi designer og lager produktene, som har redusert fotavtrykket med over 60%

• Balansere det vi fremdeles ikke kan unngå med utslippsreduksjoner som støtter fornybar energi, drivstoffbytte 
og gjenplanting for å holde karbon i naturen og ute av atmosfæren.

Les mer om hvordan vi samarbeider med andre merker for å øke bevisstheten om karbonforankring gjennom 
partnerskapet med MaterialsCAN.  

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

