
There has to be a 

better way…



+Positive Spaces 

Inspiring interiors and

a healthy indoor air climate







Inspire | Well-being

Inspireer en activeer de zintuigen

van uw medewerkers met ruimtes

die ontworpen zijn om het 

welbevinden te bevorderen. 

Slim denken!

WHY INTERFACE?

Our products 

contribute to satisfying 

three features within 

the WELL Building 

Standard: Air, Mind 

and Comfort.

International WELL Building Institute™ and the related logo are trademarks used with permission from the International WELL Building Institute™.



In 1994 we set a mission to become 
restorative and eliminate any negative 
impact Interface may have on the 
environment by 2020. Mission Zero®.



• Market leader

• Nasdaq company

• ca. 3500 employees 

• ca. $ I billion turnover

43.000.000 sqm.

Wij zijn Interface



2014

1,550 ton 

Co2

1996

17,238 ton 

Co2



#CLOSING THE LOOP

Gebruik van gerecyclede en biologische afvalstromen



www.nextwaveplastics.org



Samenwerken met lokale gemeenschappen Net-Works

Dankzij Net-Works kunnen 

plaatselijke bewoners 

weggegooide visnetten verzamelen 

die voor veel problemen zorgen in 

het mariene ecosysteem. Ze 

worden dan terugverkocht via een 

wereldwijde toeleveringsketen, 

zodat deze verwoestende, kapotte 

visnetten een tweede leven krijgen 

als prachtige, duurzame 

tapijttegels.

WHY INTERFACE?

36 Communities 

benefitted – with 99 

tonnes of waste nets 

removed & recycled.

99
tonnes



Design Thinking | ReEntry® + Recycling

Onze processen gebruiken

minder nieuwe grondstoffen en

voorkomen dat waardevol

herbruikbaar material op de 

vuilstort belandt.

We doen dit door middel van 

• Reuse

• Recycle 

• Recover energy

WHY INTERFACE?

In 2016 we prevented

5,285 tonnes of carpet 

going to landfill around 

the globe.

5,285
tonnes



New Backing CircuitBac Green
Het biomateriaal biedt
een koolstofnegatief alternatief voor bestaande
materialen.
Tijdens de productie meer koolstof wordt
geabsorbeerd dan uitgestoten.



Positively Magic | Proof Positive Carpet Tile Prototype 

Veronderstel dat een tegel

door zijn productieproces

minder CO2 uitstoot dan 

wanneer de tegel helemaal

niet geproduceerd zou zijn. 

Klinkt te mooi om waar te zijn?

Wellicht. 

WHY INTERFACE?

Average Interface carpet tile 

emitted* 7kg CO2 per square 

meter. Proof Positive STORED 

2kg CO2 per sq meter.

*Carbon emissions from raw materials & manufacturing.
Prototype



Proof Positive Tile
The World’s First Carbon Negative Carpet Tile 



Life cycle analyse als management tool



Interface – a sustainable leader for 20 years running

2017 GLOBESCAN-SUSTAINABILITY SURVEY






