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Gerflor sitt arbeid med
bærekraftige løsninger
Resirkulering er en viktig del av Gerflor sin strategi.
Vi er forpliktet til å øke andelen av resirkulert materiale
i vår produksjon. Vi jobber hver dag for å redusere 
forbruk av råvarer, og for å minimere produksjonsavfall.
Drift og vedlikehold er en vesentlig faktor både i
miljøregnskapet og for innemiljø/helse. 
Bærekraftige gulv innebærer også å redusere behov
for rengjøring og vedlikehold til et minimum. 

 Vårt arbeid med holdbarhet

	 Gerflor	har	alltid	arbeidet	for	å	utvikle	gulvløsninger	som	oppfyller
	 de	strengeste	kravene	når	det	kommer	til	DESIGN,	HOLDBARHET,
	 enkel	installasjon	og	akustisk	KOMFORT.
	 Vi	stiller	også	strenge	krav	til	BÆREKRAFT.

	 Vi	tror	på	å	utvikle	gode	produkter	som	ikke	bare	gir	gode	resultater,
	 men	som	også	bidrar	til	god	luftkvalitet,	og	ikke	skader	miljøet.

	 Alle	produktene	våre	er	100	%	resirkulerbare	og	100	%	FloorScore-
	 sertifiserte,	noe	som	betyr	at	de	har	blitt	testet	av	uavhengig
	 tredjepart	for	å	sikre	at	de	overholder	de	strenge	kravene.
	 Alle	våre	vinylgulv	oppfyller	kravene	i	BREEAM-NOR.

	 Alle	Gerflor-produkter	utvikles	for	å	optimalisere	miljøpåvirkningen
	 ved	hvert	trinn	av	produktets	levetid.	Dette	inkluderer	en	vurdering
	 av	produksjon,	installasjon,	vedlikehold	og	eventuell	fjerning	og
	 resirkulering	av	produktene.	

Gjenbruk av materialer har
svært høy prioritet i Gerflor 

Miljø og bærekraftige
løsninger 
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Gjenbruk av avfall til interiør tilbehør

Gjenbruk av avfall kan brukes til mye mer enn produksjon av nye gulv.
Vi har siden 2003 samarbeidet med Reversible Eco Design som lager blant annet

lamper, puffer, vesker og diverse tilbehør av resirkulert materiale fra Gerflor. 

Levering på miljøstasjon

Vi har også en løsning for kunder som ønsker å 
levere spill og kapp selv til nærmeste miljøstasjon/
renovasjonsanlegg, som vanlig restavfall.

Henting og resirkulering  

Gerflor har etablert en effektiv logistikkmodell for å 
samle inn og resirkulere avfall, inkludert brukt gulv.
Kunden samler opp spill og kapp i utlevert sekk og 
sender inn til vårt lager i Vestby. Herfra sørger vi 
for at levert material transporteres til vår partner i 
Tyskland (AgPR) og blir forberedt til produksjon av 
nytt produkt.

Hva er Second Life.... 

Miljø og bærekraftige
løsninger 

Produkter som er godkjent for levering til Gerflor

Homogent- og heterogent vinylbelegg, veggvinyl, LVT (vinyl design gulv), og sveisetråd til de nevnte produktene.
Vi tar imot avfall fra andre produsenter enn Gerflor, så lenge de oppfyller kravene som er beskrevet i avtalen.

Linoleum kan leveres som restavfall til nærmeste miljøstasjon, men ikke til resirkulering.
For komplett liste ta kontakt med oss!
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AGPR 
(ASSOCIATION FOR  

RECYCLING OF PVC FLOOR-COVERINGS)

SORTERING OG FINKNUSING FOR GJENBRUK

TRANSPORT

INNSAMLINGSSEKK ELLER 
CONTAINER PÅ

BYGGEPLASSEN
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Gjenvinningsprosess
for restavfall

For å ta del i programmet ta kontakt med oss for en gjennomgang, og for å signere avtale. 

P. 4



SORTERING OG FINKNUSING FOR GJENBRUK

PRODUKSJON AV NYE PRODUKTER 

4

SECOND LIFE5

Gjenvinningsprosess
for restavfall

For å ta del i programmet ta kontakt med oss for en gjennomgang, og for å signere avtale. Ta kontakt med Gerflor selger i ditt distrikt eller send oss en e-post til post@gerflor.no 

>  HET AFVAL WORDT GESORTEERD, INGEZAMELD EN HERGEBRUIKT IN ONZE  

FABRIEKEN OM VERVOLGENS GEÏNTEGREERD TE WORDEN IN DE ONDERKANT OF  

DE TUSSENLAGEN VAN TOEKOMSTIGE PRODUCTIES.

Ved å benytte deg av Second Life Programmet bidrar du til vårt arbeid 
for en sirkulær økonomi.  
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ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

gerflor.no

COMPOSITION
100 % REACH compliant

FREE of formaldehyde
FREE of heavy metals

FREE of solvent

RECYCLED CONTENT
25 % average recycled content 

100 % REACH compliant
recycled content

GERFLOR, ECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

RECYCLABLE
 100 % recyclable product

INSTALLATION
Innovative adhesive-free

installation systems

LCA
- Eco-designed according to a 

product specific Life Cycle Analysis
- Manufactured in an ISO 14001 
and ISO 50001 certifiied factory

- Contribution to BREEAM 
and LEED

INDOOR
AIR QUALITY

TVOC emissions between   
10 and 100 times better than 

norms requirements  
Floorscore certified

Gerflor Scandinavia AS
Treveien 15
NO - 1540

Kundeservice:
post@gerflor.no
+47 64 95 60 70
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