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VERBINTENISSEN 
AANGAAN
De verbintenis van Balsan voor een duurzame industrie dateert niet 

van vandaag of gisteren, maar behoort al vele jaren tot de kernwaarden 

van het bedrijf. Al 50 jaar geleden, bij het neerstrijken in de bosrijke 

omgeving van Arthon, wilden onze vooruitziende voorgangers een 

‘groene fabriek’ creëren.

Deze vroegtijdige bewustwording dat productie en respect voor het 

milieu hand in hand moeten gaan, heeft in de loop der jaren geleid tot 

tal van initiatieven, die in deze pagina’s uitvoerig worden beschreven. 

U zult zien dat we vaak voorliepen op de door Franse en Europese 

regelgeving voorgeschreven aanpassingen. We hebben altijd 
geïnnoveerd om onze impact op de planeet te beperken. En telkens 

wanneer de gelegenheid zich voordeed, hebben we deelgenomen 

aan onderzoek om het verbruik te beperken en de deugdzame cirkel 

van de kringloopeconomie te bevorderen. We zullen immers niet alle 

oplossingen zelf kunnen vinden.

Maar natuurlijk is dat niet genoeg. Klimaatexperts waarschuwen ons 

en we luisteren naar hen. Al onze teams, van ontwerp tot productie 

en verpakking, zijn gemobiliseerd rond de ‘Green Spirit’ van Balsan, 

om deze dagelijks intern toe te passen, maar ook in interactie met 

onze klanten, partners en leveranciers.

Concreet komt het erop neer dat we onszelf doelen hebben 

gesteld die we tegen het einde van het decennium moeten hebben 

verwezenlijkt. In cijfers uitgedrukte doelstellingen op het gebied van 

recycling, energietransitie, koolstofvoetafdruk en afvalvermindering. 

Ambitieuze en realistische doelstellingen, om zowel ons milieu als 

onze 100% Franse productie in stand te houden.

We rekenen op eenieder om deze grote uitdaging, die we alleen 
samen kunnen verwezenlijken, aan te gaan.

Christophe POUILLE

Algemeen directeur van Balsan
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Green Spirit,  
een bedrijfscultuur
Respect voor het milieu maakt al tientallen jaren deel 

uit van het DNA van Balsan en heeft betrekking op 

alle vakgebieden van het bedrijf, die zich gezamenlijk 

inzetten voor de Green Spirit: ontwerp, productie, opslag, 

verzending, onderzoek & ontwikkeling, marketing en 

verkoop…

Een extra impuls
We kunnen de meest recente rapporten van het IPCC*, die 

steeds alarmerender worden, niet negeren en genoegen 

nemen met de tot nu toe ingevoerde best practices. 

We moeten verder gaan en stappen blijven zetten in de 

richting van het ideaal van een circulaire en koolstofvrije 

economie. En hierbij zoveel mogelijk economische spelers 

met ons meenemen. 

* Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering

VERBINTENISSEN AANGAAN

BINNEN HET BEDRIJF
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De biodiversiteit 
bevorderen
In het kader van zijn milieu-

initiatief Green Spirit installeerde 

Balsan in 2018 een bijenkorf op zijn 

terrein, waarop wordt toegezien 

door werknemers van het bedrijf, 

die hiervoor een opleiding in de 

bijenteelt hebben gevolgd. Het doel: 

deelnemen aan de instandhouding 

van bijen, het meten van de 

kwaliteit van hun ecosysteem, en 

het bevorderen van bestuiving en 

biodiversiteit. Dit maakt het ook 

mogelijk om pedagogische sensibilis-

eringsacties te voeren. 
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VERBINTENISSEN AANGAAN

MET ANDEREN

Een grotere 
verantwoordelijkheid  
van producenten 
Het stelsel van een grotere verantwoordelijkheid voor de 

producent (EPR of extended producer responsibility) berust op 

het principe ‘de vervuiler betaalt’ en heeft als doel de volledige 

levenscyclus van producten te beïnvloeden: van het ecologisch 

ontwerp, afvalpreventie en de verlenging van de gebruiksduur 

tot het beheer van het einde van de levensduur van producten. 

Voor onze sector treedt dit stelsel in werking op 1 januari 2023 

en wij zijn betrokken bij de invoering ervan.

Binnen  
de beroepsgroep
Balsan is een van de meest invloedrijke 

leden van de Franse tapijtunie UFTM (Union 

Française des Tapis et Moquettes) om de 

werkmethodes te laten ontwikkelen ten 

gunste van het milieu, met name door de 

oprichting van de vereniging Optimum (zie 

p. 38). Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben 

we ons verbonden als stichtend lid van de 

vereniging CRUK (zie p. 39). 

Met de partners
Balsan evolueert in een ecosysteem waarin 

veel spelers betrokken zijn. Alleen handelen, 

zonder rekening te houden met anderen, 

is dus volstrekt ontoereikend, of zelfs 

onwerkzaam. Balsan, dat zich al geruime 

tijd inzet voor een groene economie, 

speelt een voortrekkersrol bij zijn partners 

(leveranciers, dienstverleners en klanten), 

zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, 

om zijn waarden en doelstellingen te delen. 

Deelname aan  
het Europese project 
EFFECTIVE
Balsan is de enige fabrikant van textiele vloer-

bedekking betrokken in het EFFECTIVE-

programma. Dit grootschalig project heeft 

als doel om polyamide, het belangrijkste 

bestanddeel van onze tapijten, te ont-

wikkelen en produceren in biobased modus. 

EFFECTIVE verenigt Balsan en twaalf andere 

Europese industriebedrijven, waaronder 

Aquafil®, wereldleider in de productie van 

polyamidegaren, alsook het Amerikaanse 

bedrijf Genomatica, wereldwijd specialist 

in bioprocessen voor de productie van 

biobased chemische tussenproducten.



50 JAAR  
WERELDWIJDE 
INITIATIEVEN VOOR  
DE PLANEET
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1973 - 2000
OP DE JUISTE MANIER BEGINNEN

• 1973: Bouw van een ‘groene fabriek’ 

• 1976: Kwalificatie voor DREAL 

• 1990: GUT-certificering 

• 1996:  Modernisering van het waterzuiveringsstation  

Installatie van een bezinktank

2000 - 2015
EEN PERMANENTE VERBINTENIS

• 2008:  Co-stichting van CRUK  

Samenwerking met ONF 

• 2009:  Groene stroom in NEUVY  

Modernisering van de procesketel 

• 2010:  Co-stichting van OPTIMUM  

Eerste gerecycled garen 

• 2011: ISO 14001-certificering 

• 2013:  Zero waste op stortplaatsen  

Renovatie van het waterzuiveringsstation  

in Arthon

SINDS 2015
VERSNELLEN, INTENSIVEREN

• 2016: De Green Spirit van Balsan 

• 2018:  Installatie van een bijenkorf  

Europees project EFFECTIVE  

Groene stroom op alle sites van Balsan 

• 2019: Omschakeling naar elektrische heftrucks 

• 2020: Zilveren medaille ECOVADIS 

• 2022:  Gouden medaille ECOVADIS  

Eerste bitumenvrije tapijttegels

WORDT VERVOLGD …

Reeds in 1973, toen de ecologie 

wereldwijd en ook in Frankrijk 

nog niet hoog op de agenda stond, 

wilde Balsan een ‘groene fabriek’ 

bouwen voor de productie van 

zijn tapijten. Sindsdien is duurzame 

economie altijd een prioriteit 

geweest voor ons bedrijf.

2022

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER

RECYCLING ENERGIE- 
TRANSITIE



ONZE 
DOELSTELLINGEN   
VOOR 2030
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We hebben ambitieuze en tegelijk realistische coherente 

doelstellingen geformuleerd, die we beloven voor het einde van 

dit decennium te hebben verwezenlijkt. Onze criteria zijn duidelijk 

en meetbaar en zullen regelmatig en in alle transparantie worden 

gecontroleerd en geëvalueerd. Zo zullen we elk jaar verslag 

uitbrengen over de door Balsan geboekte vooruitgang op  

de volgende 4 criteria:

RECYCLING
Het gerecyclede of biobased gehalte  

van onze producten met gemiddeld   

45 % VERHOGEN

ENERGIETRANSITIE
Ons gebruik van groene energie met   

50 % VERHOGEN
Het energieverbruik per geproduceerde  

m2 met   

20 % VERMINDEREN 

KOOLSTOFVOETAFDRUK
De gemiddelde koolstofvoetafdruk  

van onze producten met   

15 % VERMINDEREN

AFVALBEHEER
De recycling van ons afval met  

50 % VERHOGEN



6 INITIATIEVEN OM 
ONZE DOELSTELLINGEN  
TE VERWEZENLIJKEN
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Van het eco-ontwerp tot recycling en het hergebruik van afgedankte 

producten: bij Balsan wordt elke handeling in het bedrijf op een 

nieuwe manier benaderd. Een systeem waarin de best practices op 

elkaar worden afgestemd en elkaar aanvullen in een virtueuze cirkel: 

de circulaire economie. Deze milieuvisie heeft betrekking op het 

collectief van Balsan in zijn geheel, gemobiliseerd rond de Green Spirit.

Onze  
verbintenis 

omtrent  
Green Spirit

DUURZAAM 
PRODUCERENECOLOGISCH 

ONTWERPEN

CERTIFICEREN

VERMINDERENRECYCLEN

HERGEBRUIKEN

Onze verbintenis omtrent Green Spirit

1 2 3 4 5 6
ECOLOGISCH 
ONTWERPEN P. 14 CERTIFICEREN P. 26 VERMINDEREN P.30 RECYCLEN P. 34 HERGEBRUIKEN P. 40DUURZAAM 

PRODUCEREN P. 20



Alles begint bij het ontwerp van onze 

producten, waar bij de productie van ons 

tapijt de voorkeur uitgaat naar gerecyclede 

en recyclebare bestanddelen, en waar 

technologische innovaties ervoor zorgen 

dat hun koolstofvoetafdruk geleidelijk 

afneemt. Ook het beheer van verpakkingen 

is een essentieel onderwerp waar we veel 

aandacht aan besteden om afval tot een 

minimum te beperken. 

Eco-ontwerp is een bron van permanente 

innovatie voor onze industrie en zet ook aan 

tot een duurzamer en verantwoordelijker 

gebruik van textielcoatings.
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1
ECOLOGISCH 
ONTWERPEN
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2022 introductie van de   
eerste bitumenvrije tapijttegel
In de lente van 2022 presenteert Balsan Dolce Vita, zijn meest ecologisch 

verantwoorde collectie textieltegels. De tegels bestaan voor 75% uit gerecycled 

garen, de Ecosoft-rug bestaat voor 90% uit gerecycled vilt en bevat 0% bitumen.  

Een grote, veelbelovende innovatie voor de toekomst!

De positieve effecten  
van                garen 
Visnetten worden vaak op zee 

achtergelaten, waardoor ze visvallen 

worden en een bedreiging vormen 

voor het mariene ecosysteem. De 

inzameling van deze ‘spooknetten’ 

wordt benut door de fabrikant 

Aquafil®, die ze regenereert tot 

polyamidevezels, die we gebruiken 

voor onze tapijten. Zo heeft het 

ECONYL®-garen twee positieve 

effecten: het draagt bij aan het 

behoud van het zeeleven en de 

circulaire economie.

ECOLOGISCH ONTWERPEN   

VOORRANG VOOR  
GERECYCLEDE  
COMPONENTEN
Respect voor het milieu is bij ons een essentieel 

onderdeel van Onderzoek & Ontwikkeling. Bij de 

samenstelling van onze textielcoatings gaan we samen 

met onze leveranciers op zoek naar de beste prestaties 

op het vlak van circulaire economie en beperking van  

de koolstofvoetafdruk.
4 gerecyclede akoestische  
onderlagen
Confort+, Ecosoft, NRB en Sonic Confort:  

deze vier door Balsan ontwikkelde  

akoestische onderlagen, afgestemd op  

verschillende vereiste geluidsniveaus, bevatten  

80 tot 100 %  
gerecyclede componenten  

die hoofdzakelijk afkomstig zijn van  

de recycling van plastic flessen.

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER

RECYCLING ENERGIE- 
TRANSITIE

2 3 4
Used fishing 

 nets
CarpetCaprolactam

granules
Polyamide yarn

1
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ECOLOGISCH ONTWERPEN   

DE VERPAKKINGEN 
AANPASSEN EN 
DE KOOLSTOFVOETAFDRUK 
BEPERKEN

Minder verpakkingen
Verpakkingen zijn meestal onmisbaar bij de 

verzending, maar we proberen het volume 

ervan te beperken, het gebruik van plastic 

te verminderen en alternatieven te vinden. 

Zo testen we oplossingen om textieltegels 

zonder verpakking te vervoeren. 

Milieuvriendelijke 
verpakkingen  

80 % 
van de verpakkingen die worden gebruikt 

voor het verzenden van rollen BALSAN-

tapijt bestaat uit gerecycled materiaal.

100 % 
van onze verpakkingen is recyclebaar.

De koolstofvoetafdruk  
van onze producten beperken  
De koolstofvoetafdruk is een indicator waarmee de impact van  

een activiteit op de uitstoot van broeikasgassen wordt gemeten. 

Deze impact wordt meestal uitgedrukt in CO2-eq/m2. Het 

verminderen van onze koolstofvoetafdruk is een must! Op zeven van 

onze collecties zijn we erin geslaagd deze met 50% te verminderen 

en dat is nog maar het begin.  

*  FDES : fiches met milieu- en gezondheidsgegevens; kunnen worden 
geraadpleegd in de INIES-databank: www.inies.fr

Reeds 7 Balsan-collecties met  
een geringe koolstofvoetafdruk

- 50 % in vergelijking met het markt-

gemiddelde van 13,5 kg CO2-eq/m2**

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUKAFVALBEHEER

RECYCLING ENERGIE- 
TRANSITIE

* Cradle to gate
** Over the whole life cycle for a total lifetime of 10 years

L480
COLLECTION

Pilote 3D
COLLECTION

Take a Walk

3,65* KG CO2-Eq./m²  
6,16** KG CO2-Eq./m²

3,90* KG CO2-Eq./m²  
6,43** KG CO2-Eq./m²

3,96* KG CO2-Eq./m²  
6,48** KG CO2-Eq./m²

4,35* KG CO2-Eq./m²  
7,08** KG CO2-Eq./m²

Pilote2

4,20* KG CO2-Eq./m²  
7,03** KG CO2-Eq./m²

5,50* KG CO2-Eq./m²  
8,28** KG CO2-Eq./m²

5,75* KG CO2-Eq./m²  
7,40** KG CO2-Eq./m²

Nexus
COLLECTION

Color Scale
COLLECTION

Infini Colors C-
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2
DUURZAAM 
PRODUCEREN

De industriële installaties van Balsan 

worden harmonieus opgenomen in de 

natuurlijke omgeving van de Indre in 

het centrum van Frankrijk, en worden 

regelmatig geïnspecteerd door de Franse 

dienst voor leefomgeving en milieu DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement), 

en gecontroleerd door onafhankelijke 

organisaties. Het gaat er niet alleen om de 

geldende milieuvoorschriften na te leven, 

maar ook om een voorsprong te nemen 

op het vlak van transportbeperkingen en 

efficiënt water- en energiebeheer. Om 

duurzaam te produceren.



Europese  
bevoorrading  

90% van de componenten 

waarmee al onze collecties kunnen worden 

geproduceerd, is afkomstig van het Europese 

vasteland.

DUURZAAM PRODUCEREN  

DE AFSTANDEN  
BEPERKEN

In 2018 was 24% van de wereldwijde 

CO2-uitstoot door de verbranding 

van energie afkomstig van de 

transportsector* (weg-, zee- 

en luchtvervoer). Met een zeer 

gegroepeerde productiestructuur 

en voornamelijk Franse en Europese 

bevoorrading beperkt Balsan  

de afstanden en zo de emissies.  

*Bron: OESO, verslag 2019.
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KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER

ENERGIE- 
TRANSITIE

Neuvy 
Textieltegels  

& textielstroken

Garen

Arthon 
Kamerbrede  

tapijten

Een gecentraliseerde  
Franse productie  
Onze twee fabrieken van Arthon  

en Neuvy Saint-Sépulchre  

in het centrum van Frankrijk  

liggen slechts op 15 km afstand  

van elkaar.

Rug

Onderlaag

Latex



DUURZAAM PRODUCEREN   

EFFICIËNT BEHEER  
VAN WATER  
EN ELEKTRICITEIT
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KOOLSTOF- 
VOETAFDRUKAFVALBEHEER

ENERGIE- 
TRANSITIE

Het zuiveringsstation 
Een biologisch zuiveringsstation, met actief slib 

en zuurstoflagunes, zorgt voor een ecologische 

behandeling van het afvalwater van onze industriële 

activiteit. Het slib uit het zuiveringsstation wordt 

benut door middel van verspreiding over de naburige 

landbouwgrond.

Groene energie  
Balsan gebruikt groene stroom (wind- en zonne-

energie en waterkrachtcentrales) op beide productie-

locaties en in de Parijse showroom. Het doel is om 

het aandeel van deze energie tegen 2030 met 50%  

te verhogen en het energieverbruik per m2 met 20% 

te verminderen.

Een voortdurende 
aanpassing van onze 
productieprocessen  
om onze energie-efficiëntie 
te verbeteren en ons afval  
te verminderen.   

2009
De hoofdketel is uitgerust met nieuwe, energiezuinige 

branders.

2015
Inhuldiging van een nieuwe productielijn die efficiënter is 

en minder afval genereert.

2018
Installatie van de nieuwe meetspoel om het gebruiks-

percentage van in de massa geverfd garen te 

optimaliseren.

2019
Gaskarren worden vervangen door elektrische karren.
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3
CERTIFICEREN

Elke certificering die we behalen is 

geen doel op zich, maar een mijlpaal 

in onze vooruitgang richting onze 

milieudoelstellingen. 

Elke certificering is de gelegenheid voor 

een audit van onze productiemethodes 

of de conformiteit van onze gebouwen. 

Het is belangrijk eraan te herinneren dat 

deze kwalificaties door onafhankelijke 

instanties worden toegekend op basis 

van welbepaalde criteria en niet voor 

eens en altijd verworven zijn.
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Verbintenis voor een hoge 
milieukwaliteit (HQE)

De benadering HQE®, gecreëerd door de 

vereniging HQE®, erkend als openbaar 

nutsbedrijf bij verordening van 5 januari 

2004, heeft een tweeledige doelstelling: het 

verbeteren van het comfort en de gezondheid 

van de gebruikers van een gebouw en het 

beperken van zijn impact op het milieu. Ze is 

van toepassing op gebouwen uit de tertiaire 

sector (kantoren, openbare gebouwen) en 

beschrijft de milieukwaliteit van een gebouw op 

basis van veertien doelen, onderverdeeld in vier 

categorieën: eco-bouw, eco-beheer, comfort 

en gezondheid. BALSAN biedt tapijtbanen 

en tapijttegels aan die voldoen aan acht 

van de veertien nagestreefde doelen van de 

benadering.

FDES

FDES heeft betrekking op bouw- en 

decoratieproducten. Ze vormen de milieu-

identiteitskaart van producten, gebaseerd 

op de resultaten van de analyse van hun 

levenscyclus (LCA), met het oog op de 

berekening van de milieuprestaties van het 

gebouw.

Bream  

Dit is het milieubeoordelings-

systeem voor gebouwen, opgezet 

door BRE (Building Research 

Establishment). De BREEAM-

methode (BRE Environmental Assessment 

Method) maakt het ook mogelijk een 

uitgebreide beoordeling uit te voeren van de 

milieuprestaties van zowel het ontwerp, de 

bouw en het functioneren van bouwwerken. 

Voor de beoordeling van de materialen is 

een specifieke aanpak ontwikkeld in de 

vorm van audits van de productielocaties, 

om de milieuprofielen van de producten 

nauwkeurig vast te stellen op basis van een 

levenscyclusanalyse (LCA).

Milieu-effectbeoordeling  
van gebouwen 

LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design) is 

het milieubeoordelingssysteem 

voor gebouwen, ontwikkeld 

door US Green Building Council (USGBC). 

Net als de andere systemen beoordeelt 

LEED® de prestaties van bouwwerken op 

basis van de volgende categorieën: 

• ecologische inrichting van de locatie; 

• doeltreffend waterbeheer; 

• energie en atmosfeer; 

• materialen en hulpbronnen; 

• kwaliteit van het binnenmilieu.

Certificeringen van gebouwen
Sinds
2014

CERTIFICEREN    

CERTIFICERINGEN  
DIE DE INSPANNINGEN  
VAN BALSAN BELONEN

ISO 14001-certificering 

De internationale ISO 14001-norm 

definieert de specifieke eisen aan 

 de tenuitvoerlegging van een 

Milieubeheersysteem binnen een 

organisatie, ongeacht haar omvang en 

activiteit. Deze certificering maakt een 

beter beheer van milieuvraagstukken mo- 

gelijk, en is een hulpmiddel voor het 

integreren van deze uitdagingen in het 

functioneren van het bedrijf, op dezelfde 

manier als de kwaliteit of de veiligheid. Zij 

zet ertoe aan onze aanpak te structureren 

om de milieuregelgeving nauwgezet na te 

leven.

ISO 9001-certificering 

De norm ISO 9001 definieert 

de criteria en eisen voor het 

opzetten van een kwaliteits-

managementsysteem. Dit omvat 

een reeks hulpmiddelen en methoden gericht 

op het optimaliseren van de effectiviteit, 

efficiëntie en tot slot de uitmuntendheid van 

de processen van Balsan.

Bijdrage aan het milieu

De EPD-milieuproductver-

klaringen (Environmental Pro- 

duct Declaration) zijn tot 

stand gekomen in samenwerking met 

GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher 

Teppichboden). Deze EPD omvatten niet 

alleen een analyse van de levenscyclus van 

het product, maar ook andere gegevens 

die noodzakelijk zijn voor de aanvullende 

milieukwalificatie (zoals akoestisch comfort 

en VOS). Ze worden gevalideerd door 

een erkende derde partij, het IBU (Institut 

Bauen und Umwelt). Tegenwoordig hebben 

diverse Balsan-producten het EPD-keurmerk.

Certificeringen van de productie

Sinds
2010

Binnen- 
kort

Sinds
2011

Sinds
2020

Sinds
2005

   
 COLLECTIV

E

   
  IN

DIVIDUA
L

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER

RECYCLING ENERGIE- 
TRANSITIE
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4
VERMINDEREN

We weten dat de ecologische transitie in de 

eerste plaats afhangt van het streven naar 

zuinigheid: minder consumeren om onze 

impact op de opwarming van de aarde te 

verminderen. Dat is een veeleisende maar 

positieve aanpak, die we al enkele jaren 

hanteren en die we op alle niveaus van de 

onderneming aan het uitbreiden zijn: in 

de kantoren, in de fabrieken, op de weg … 

Het gaat erom het noodzakelijke verbruik 

te matigen en al het overbodige verbruik 

geleidelijk af te schaffen.



ONZE EMISSIES EN ONS 
AFVAL VERMINDEREN  
EN BEPERKEN

GREEN SPIRIT by BALSAN 2022

B-Connect,  
zelfklevende connectoren   
Deze recyclebare connectoren, ontworpen 

voor onze tapijttegels, vereenvoudigen 

het installeren en voorkomen het verlijmen 

van vloeren. Ze zijn herpositioneerbaar 

en maken het mogelijk de textieltegels 

opnieuw te gebruiken wanneer het tapijt 

wordt vervangen.    

Stalen   
We hebben de omvang van onze effen 

stalen verkleind tot het formaat 16 x 16 

cm (in plaats van 50 x 50 cm) om minder 

materiaal en verpakking te gebruiken en 

minder CO2 te genereren. We moedigen 

onze klanten ook aan om het aantal stalen 

per project te beperken en de stalen na de 

presentaties naar ons terug te sturen.

Het wagenpark  
Onze parkeerterreinen zijn uitgerust met 

laadpalen en ons bedrijfswagenpark wordt 

geleidelijk vernieuwd met hybride of elek-

trische voertuigen. 

Carpoolen aanmoedigen    
Dit maakt het mogelijk de gereden kilo-

meters in het woon-werkverkeer van onze 

medewerkers te beperken. 

Videoconferenties  
We moedigen deze communicatiemethode 

ten zeerste aan voor vergaderingen, 

telkens wanneer hiermee een lang traject 

kan worden voorkomen.

Opleiden met e-learning  
Hetzelfde geldt voor de opleidingen van 

onze teams: we geven zoveel mogelijk 

opleidingen op afstand, behalve natuurlijk 

voor de leerprocessen van machines. 

Ecologisch verantwoorde druk    
Onze ecologisch verantwoord gedrukte 

catalogus en brochures combineren duurzaam 

bosbeheer, 100% plantaardige inkt, zonne-

energie en een lager waterverbruik. 

Naar zero paper   
De regel in de kantoren is om het afdrukken 

van documenten tot een minimum te 

beperken. We stimuleren het gebruik 

van digitale tools voor onze brochures of 

documenten die zijn bestemd voor onze 

klanten en partners.

Het recyclen van afval  
Via de afvalbakken in kantoren en bedrijfs-

restaurants wordt al jaren afval gesorteerd 

voor recycling.

33

Energiebesparingen 
dankzij tapijt 

Tapijt houdt 10 tot 12% warmte vast 

die verloren zou gaan bij een harde 

vloer. Tapijt zorgt voor een zeer 

goede thermische isolatie. Het houdt 

een zachte, homogene warmte 

vast in alle ruimtes, wat aanzienlijke 

energiebesparingen oplevert!

32
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5
RECYCLEN

Recycling is een principe voor de verwerking 

van afgedankte producten, waardoor 

bepaalde materialen opnieuw kunnen 

worden gebruikt bij de productie van 

nieuwe producten. Deze procedures zijn 

al meer dan tien jaar volledig geïntegreerd 

in onze productieprocessen, maar ze 

blijven toenemen dankzij onze afdeling 

Onderzoek & Ontwikkeling en door onze 

ervaring te delen met onze partners. Onze 

acties ten behoeve van het recyclen van 

onze producten zijn tweeledig: enerzijds de 

acties die we intern uitvoeren en anderzijds 

de acties die we extern stimuleren.



RECYCLEN    

INTERNE ACTIES
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De scheidbaarheid  
van materialen  
Het recyclen van materialen betekent 

in de eerste plaats dat de verschillende 

componenten gemakkelijk van elkaar kunnen 

worden gescheiden, zonder overmatig 

energieverbruik, om zo de recyclingkanalen 

te optimaliseren. Sinds enkele jaren voert 

Balsan samen met zijn partners onderzoek 

uit om de scheidbaarheid van componenten 

te verbeteren, met name tussen textielvezels 

en de bitumenonderlaag. 

Hergebruik van 
stands op meerdere 
evenementen  
Vloerbekledingen, meubilair, stalen, kleuren-

kaarten … We geven de elementen van 

onze decors verschillende levens.

 
Sorteren van 
alle industriële 
afvalstoffen 
Dozen, kunststoffen, garen, pallets, me- 

talen ... Al ons afval wordt systematisch 

gesorteerd en toevertrouwd aan de juiste 

recyclingkanalen.

NUL AFVAL  
OP STORTPLAATSEN  
EN IN INGRAVING  
SINDS 2013

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER



RECYCLEN    

EXTERNE  
ACTIES
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Hergebruik van gebruikte 
textieltegels en tapijten  
Balsan is zeer actief binnen de UFTM (Union 

Française des Tapis et Moquettes) en zet zich in 

het bijzonder in voor het ontwikkelen van een 

keten voor inzameling en benutting van afval, in 

het kader van een collectieve actie. Het doel is om 

professionals te voorzien van een gestructureerd 

netwerk en gespecialiseerde exploitanten, zodat 

het afval van textieltegels en tapijt voor 100% 

kan worden hergebruikt.

Twee door Balsan gesteunde recyclingketens: 
wanneer afval een hulpbron wordt

65%

2%

2019

2007

1. Inzameling 
Na de verwijdering worden gebruikte 

textieltegels en tapijt verpakt in bigbags 

of op pallets geplaatst.

2. Traceerbaarheid  
Ter ondersteuning van zijn aanpak 

ontvangt de aannemer een ‘Certificaat 

van duurzame oplossingen’ dat de 

traceerbaarheid van alle handelingen 

garandeert.

3. Hergebruik  
De gebruikte textieltegels en tapijten worden naar  

de verwerkingseenheid van de groep Vanheede gebracht, 

waar ze worden vermalen en verwerkt tot CVSR-HPC-pellets 

(brandbaar industrieel granulaat met hoge calorische waarde). 

Ze vervangen niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. 

OPTIMUM IN FRANKRIJK

Binnen de UFTM heeft Balsan zich vanaf 2010 sterk gemaakt voor de oprichting van 

de vereniging Optimum. Optimum biedt aannemers, bouwbedrijven en architecten een 

logistieke en technische oplossing in drie handelingen voor het recyclen van tapijten aan 

het einde van hun levensduur. 

CRUK IN HET VERENIGD  
KONINKRIJK   

Balsan is ook een van de stichtende leden van de vereniging CRUK 

(Carpet recycling UK), die sinds 2008 met succes oplossingen 

ontwikkelt om de verspilling van gebruikt tapijt te verminderen. 

Tegenwoordig wordt dit afval voor 65% hergebruikt!

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER
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6
HERGEBRUIKEN

Dankzij de kwaliteit van het tapijt en 

de textieltegels van Balsan krijgen 

ze een tweede kans wanneer ze van 

de vloer worden weggenomen. Véél 

milieuvriendelijker dan stortplaatsen en 

nog beter dan recyclen: hergebruik is de 

meest duurzame oplossing. Het wordt 

aanbevolen door Balsan, dat zijn collecties 

en zijn B-Connect-connectorsystemen 

ontwerpt met deze herpositionering en 

tweede leven in gedachten.
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HERGEBRUIKEN 

WANNEER TAPIJT EEN 
TWEEDE LEVEN KRIJGT …

Hergebruik: 
tweedehands tapijt   
De eerste oplossing om een tapijt een 

tweede leven te geven is het als zodanig te 

hergebruiken. Net als bij kleding, meubels 

of auto’s bestaat er een tweedehandsmarkt 

voor tapijt en textieltegels. Balsan heeft 

contacten met onderhoudsbedrijven die 

het tapijt opknappen en het tweedehands 

verkopen.

Prestaties op lange 
termijn 
Balsan gebruikt voor de productie van zijn 

tapijt hoofdzakelijk polyamidegaren, dat de 

beste mechanische prestaties levert en de 

hoogste weerstand biedt tegen verschillende 

belastingen, zoals lopen, slijtage, onderhoud, 

uv-stralen en schuren. De in de massa 

geverfde garens hebben 15 jaar garantie, wat 

meerdere levens mogelijk maakt!

Het voordeel van 
herpositioneerbaar 
B-Connect  
Dit zelfkleefsysteem van Balsan verge-

makkelijkt het verwijderen en hergebruik 

van textieltegels en -stroken.

IN DE MASSA GEVERFDE 
GARENS MET

15 Jaar
GARANTIE

 

Voorbeeld van het creatieve hergebruik  
van afgedankte tapijttegels

KOOLSTOF- 
VOETAFDRUK

AFVALBEHEER
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DE NATUUR ALS  
INSPIRATIEBRON
Om dit Green Spirit-document af te sluiten met een creatieve 

noot, hebben de stylisten van de Designstudio van Balsan 

hulde gebracht aan de natuur met deze zeven unieke 

motieven. Geïnspireerd door de schoonheid van bossen 

en tuinen, zijn deze tapijtprojecten vanzelfsprekend stuk 

voor stuk ecologisch ontworpen. Ze maken gebruik van de 

CYP-Colortec+-technologie met 100% gerecycled Econyl®-

garen. De kleuren werden gekozen uit 54 van de 156 kleuren 

afkomstig van Color Vision.

BACK TO FLOWERS
Stéphanie BOURGEOIS

Engelse tuinen, impressionisme, 

art-decomotieven … Deze prachtige 

tuin wordt geïrrigeerd door 

inspiratiebronnen die de natuur 

prijzen.  

CHLOROPHYLLAE
Nicolas FRAUDET

Close-up van vegetatie onder een 

microscoop, een onderdompeling  

in de wereld van bladgroen.

BUENA SUERTE  
Rachel PRADEILLES

Buiten in de nacht. Let op:  

in de weelderige natuur van dit 

betoverende regenwoud  

verbergen zich wilde dieren. 

FRAGRANCE   
Eléna PROMENT

Gigantische en 

delicate veldbloemen 

staan volop in bloei 

op de aarde, wat van 

ons bijen en hommels 

maakt.  

GARDEN    
Marie GREBILLE

In het hart van deze dromerige natuur, tussen de schaduw 

en het licht van het gebladerte, worden groentinten 

versterkt door roze bloemen. 

NENUPHAR    
Fabrice MILLIN

Dit bassin met  

lotusbloemen, doorkruist  

door flamboyante  

koikarpers, ademt de sfeer  

uit van een Japanse tuin.  

Zen en verfrissend!

WITNESS 
Denis BESOMBES

Als eerbetoon aan de grote conifeer 

in het Parc Balsan, die als getuige en 

beschermengel al jarenlang vredig toeziet  

op het bedrijf en zijn werknemers. 
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