
CO2
Een broeikasgas. Het zit 
opgeslagen in bomen 
en fossiele brandsto� en. 
CO2 komt vrij bij het 
verbranden en houdt 
zonwarmte vast. Doordat 
we op grote schaal fossiele 
brandsto� en verbruiken 
en hout kappen,  warmt 
de aarde snel op.  Dit 
leidt tot klimaat-
verandering.

VERBETER DE WERELD 
BEGIN BIJ DE VLOER 

creating better environments

KLIMAAT-
VERANDERING
Door de aardeopwarming 
smelt het ijs en stijgt de 
zeespiegel in razend tem-
po. In bepaalde wereldge-
bieden wordt het steeds 
droger. In andere juist 
natter. Dit heeft wereld-
wijde gevolgen voor onze 
natuur, gezondheid, 
veiligheid, voedsel- en 
watervoorziening.

KLIMAAT-
AKKOORD 
PARIJS
Een ambitieus interna-
tionaal klimaatverdrag dat 
eind 2016 van kracht is 
gegaan. Doel: de CO2-
uitstoot verminderen en 
de aardeopwarming 
in 2100 te beperken 
tot 1,5 – 2 graden. De 
overeenkomst is door 167 
landen ondertekend.

OPWARMING
Wereldwijd is zichtbaar 
hoe het klimaat verandert. 
Gelukkig dringt het besef 
door dat we hier iets aan 
moeten doen. Want als 
we niets doen, erven 
onze kinderen een deels 
onleefbare wereld. 
Kom nu in actie.

BIJDRAGE 
FORBO
Wij vinden dat iedereen 
recht heeft op een mooie, 
schone, gezonde vloer 
om op te wonen, werken, 
leren en leven. Nu en in de 
toekomst. We zien dit als 
onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
En doen dit door op te 
treden als een duurzaam 
bedrijf.  We verplichten 
onszelf Compliance-plus 
te zijn en gaan verder dan 
de wettelijke voorschriften 
en regelgeving. We 
integreren duurzaam-
heidsoverwegingen in 
al onze beslissingen én 
monitoren, evalueren en 
publiceren onze duur-
zaamheidsprestaties.

DUURZAAM 
Wij promoten duur-
zaamheid in onze hele 
waardeketen en ver-
wachten dat onze leveran-
ciers en klanten hieraan 
voldoen.  Het gebruik van 
groene stroom door onze 
leveranciers is hier een 
goed voorbeeld van.

EPD
Environmental Product 
Declaration is de meest 
transparante vorm om de 
impact van een product 
op onze gezondheid, 
milieu en klimaat te laten 
zien. Zo kun je de pres-
taties van Marmoleum 
objectief beoordelen en 
vaststellen dat Marmoleum 
CO2-neutraal is.

BOUWTRENDS
> Bestaande gebouwen 
nemen 33% van de 
landelijke  CO2-uitstoot 
voor hun rekening. > Per jaar 
komt er slechts 1% 
nieuwbouw bij. Focus 
op verduurzaming 
nieuwbouw is te beperkt.  
> Innovaties en renovaties 
in bestaande bouw bieden 
dus volop kansen. > In 2050 
moeten alle gebouwen 
in de EU klimaat neutraal 
zijn. > In 2018 komt het In-
tegraal Nationaal Energie- 
en Klimaatplan. Inzet: in 
2030 minimaal 49% minder 
CO2-uitstoot dan in 1990. 

Ja, over klimaatverandering wordt heel wat afgepraat. 
Maar wat gaan we doen? Met Marmoleum CO2 Neutraal 

maak je een eerste stap om klimaatverandering tegen te gaan. 
Door er simpelweg niet aan bij te dragen. Wij vinden dat 

een mooie stap naar een duurzame wereld. 
Al is het voor ons nog maar het begin. 

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

4R-PRINCIPE
Het geheim van de smid 
om de milieu-impact 
van onze producten te 
verminderen, zit in onze 
4R-werkwijze: Reduce, 
Reuse, Recycle, Renew.

MARMOLEUM 
CO2-NEUTRAAL
De basis van Marmoleum is goed, 
gezond en duurzaam. Marmoleum wordt 
gemaakt van hernieuwbare natuurlijke 
grondsto� en. Daarnaast is het gebruik 
van fossiele brandsto� en voor de pro-
ductie enorm gereduceerd en hebben 
we onze relatie met onze toeleveranciers 
aanzienlijk verduurzaamd.  
Forbo is het 1e bedrijf dat een CO2 
neutrale vloer produceert. Dat bete-
kent dat Marmoleum niet bijdraagt 
aan klimaatverandering. Oerhollands 
en een waar meesterwerk. Wij hebben 
Marmoleum CO2 -neutraal gemaakt. 
Wat doe jij?
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KLIMAAT-
AKKOORD 


