
AL ONZE COLLECTIES ZIJN EVEN DUURZAAM

BOLON 2023 –  
RECYCLINGRESULTATEN 
In 2022 gebruikten we 1130 ton gerecycled materiaal in onze 
vloeren, de grootste hoeveelheid tot nu toe. De stijging is 
bereikt doordat we een groter aanbod van gerecycled materiaal 
hebben. Ook de strategie van het opnemen van gerecycled ma-
teriaal in alle collecties in plaats van dit te concentreren op een 
geselecteerde lijn speelt hierin een rol. Het is uniek dat u vrij 
bent dessins en kleuren te kiezen en altijd te kunnen vertrouw-
en of dezelfde milieuprestaties. 

RECYCLINGCIJFERS VOOR 2023:

MEER POST-CONSUMER AFVAL

Met de nieuwe en verbeterde akoestische vloeren in 2020 intro-
duceerden we het gebruik van post-consumer afval. In 2022 is 
67 ton van het post-consumer materiaal afkomstig van gerecy-
cleerde PET-flessen, een toename van 25 ton sinds vorig jaar.

HET AANDEEL GERECYCLEERD MATERIAAL IS IN TWEE JAAR 
TIJD MET BIJNA 500 TON TOEGENOMEN

Het aandeel gerecycleerd materiaal verschilt per producttype: 
rollen, tegels en akoestische tegels. De reden hiervoor is dat de 
backing van deze producten een verschillend gewicht heeft.

ONTWIKKELING VAN HET PERCENTAGE GERECYCLEERD MATE-
RIAAL PER VLOERTYPE

De afgelopen vier jaar is bij alle drie onze producttypen het 
aandeel gerecycled materiaal toegenomen. Sinds 2018 is 
dat gemiddeld 71 %. Akoestische vloeren springen eruit 
omdat we hierbij van 0 naar 32% gerecycled materiaal zijn 
gegaan door een nieuw geluidsabsorberend producttype.

RECYCLINGGEHALTE 2022

Berekeningen hebben betrekking op jaarlijkse gegevens vanaf 
2022 en zijn gebaseerd op de massa van het gerecyclede mate-
riaal en het totale productgewicht in overeenstemming met de 
norm.
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ONZE BELOFTE: 50 % CIRCULAIR

Bolon heeft een duidelijk doel gesteld ten aanzien van circu-
lariteit en vermindering van onze klimaatvoetafdruk. In 2028 
zullen alle vloeren die wij produceren 50% circulair zijn met de 
helft van de klimaatimpact die het nu heeft.
Met een gemiddelde van 28% gerecycled materiaal zijn we al 
meer dan de helft op weg naar het doel van 2028, en de kli-
maatimpact neemt af naarmate er meer gerecycled materiaal 
wordt gebruikt.

Bron: Bolon’s productiesysteem Qlickview. Definities van gerecycled mate-

riaal volgens ISO 14021.
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