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Geschiedenis

Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van Desso:

In 1993 werd Desso aangekocht door DLW (Deutsche Linoleum Werke) en van de 

Amsterdamse effectenbeurs gehaald.

In 1998 werd DLW/Desso overgenomen door Armstrong World Industries Inc.(NYSE:AWI).

In april 2007 werd Desso opnieuw onafhankelijk na te zijn overgenomen door NPM Capital, 

een Nederlands investeringsbedrijf.

In februari 2010 heeft de Desso Group de winstgevende activiteiten van Enia Carpet NL 

Holding BV verworven.

Sinds april 2011 zijn de aandelen van Desso in bezit van Bencis Capital Partners 

(meerderheidsaandeelhouder) en het huidige management.

In februari 2014 maakt Desso zijn entree op de Amerikaanse markt door een overeenkomst 

te sluiten met The Dixie Group 



Bedrijfsoverzicht

Tapijt 90%

Projecttapijt 65%

Hospitality, Marine en Aviation 12%

Consumententapijt 13%

Sports 10%

Desso Group

December 2013 - % van totale verkoop



Wembleystadion 

Londen, VK

DESSO GrassMaster®

Sports

 Met meer dan 30 jaar ervaring in de markt van

sportoppervlakken levert Desso systemen op

basis van kunstgras en hybride natuurgras.

 De productportfolio bevat ook DESSO

GrassMaster®, een sportveld van 100%

natuurgras versterkt met synthetische

grasvezels van Desso.

 Desso Sports Systems is een toonaangevende

internationale expert op het gebied van

innovatieve sportvelden en heeft meer dan 55

miljoen vierkante meter aangelegde

sportvelden voor voetbal, hockey, tennis,

American football, rugby en multifunctioneel

gebruik.



Medewerkers: 860

Tapijttegels: 9,000.000 m2

– Getufte producten 90%

– Vezelgebonden producten 10%

Kamerbreed: 2,500.000 m2

Kunstgras: 1,600.000 m2

Geweven tapijten: 750.000 m2

Feiten Desso



Wat is Cradle to Cradle®?

Material 

health

Material 

reutiisation

Renewable 

energy

Water

stewardship

Social 

fairness

5 Cradle to Cradle criteria:



Eco-efficiëntie maakt het verschil

 Al het afgewerkte tapijtafval wordt verzameld en als brandstof gebruikt in andere industriële processen. 

 In onze fabrieken in het Nederlandse Waalwijk en het Belgische Dendermonde hebben we de CO2-uitstoot met 41% 
verminderd sinds 2008.

 Op dit moment gebruiken we al 100% duurzame elektriciteit (waterkracht) in onze productie locaties in

Waalwijk (Nederland) en in Dendermonde (België).

 In Desso’s grootste productiefaciliteit te Dendermonde wordt er dagelijks 1043 m3 water verwerkt door de 
waterzuiveringsinstallatie; in totaal is dat 265.000 m3 per jaar.

 Afvalwater ondergaat een biologische behandeling en een speciale ozonzuivering door Air Liquide/Altec GmbH. Geozoneerd 
afvalwater wordt hergebruikt in de productie, waardoor 12% grondwater wordt bespaard.

Eco-efficiëntie



Desso gaat een stap verder met Eco-effectiviteit = Cradle to Cradle®

 Desso heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Environmental Protection 
Encouragement Agency (EPEA). Daardoor is Desso de eerste tapijtfabrikant in EMEA die is overgegaan op 
het Cradle to Cradle® principe.

 Dit illustreert het radicale besluit van Desso om in de tapijt- en kunstgrasproductie een extra stap te zetten 
die verder gaat dan ‘gewone’ duurzaamheid.

 Een positieve voetafdruk achterlaten.

Eco-effectiviteit



Energie

• 2020 100% duurzame energie

• Biomassa

• Wind energie

• Zonne-energie

• Start in Waalwijk JV met Host/ENECO

Biodiversiteit

• Vergroot biodiversiteit in industriële omgeving.

• Eerste “groene dak” gerealiseerd

• Focus op bepaalde diersoorten

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Strategic plans



Zonnepanelen



Schema



Jute garen



Technische cirkel



DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Een Cradle to Cradle-certificering

OPTIMAL

OPTIMIZING

TOLERABLE

IDENTIFY THE BEST: ABC-X CATEGORIZATION

NOT 

ACCEPTABLE

NOT 
CHARACTERIZE
D

PROGRESS OF QUALITY FROM CRADLE TO CRADLE 

WITH TIME

Clients and 

suppliers are 

regarded as 

partners to 

reach  quality.

ECO-
EFFECTIVENESS

De ‘Passive Positive List’ opzetten voor bestaande 

producten

Enkel positief-gedefinieerde materialen gebruiken

Niet acceptabele grondstoffen uitfaseren

Niet noodzakelijk om vanaf dag 1 perfect te zijn! 







Traditionele tapijttegel



EcoBase tapijttegelrug



Scheiding C2C tapijttegel



Meer dan 90% van de tapijttegels van 

Desso is Cradle to Cradle®-gecertificeerd



DESSO Refinity®

Alle niet te recyclen delen worden gebruikt 

als secundaire brandstof in de 

cementindustrie.

In 2009 heeft Desso een innovatieve scheidings-

techniek ontwikkeld met de naam Refinity®.

NU

PA 6-garen uit gebruikt tapijt wordt verwerkt 

tot nieuw garen

Tapijtrug van gebruikt tapijt wordt gebruikt voor:

 Wegen/fietspaden

 Cementindustrie

TOEKOMST - Cradle to Cradle®

Tapijtrug wordt verwerkt tot nieuwe tapijtrug 

(DESSO EcoBase®)

Garen en tapijtrug worden verwerkt in andere sectoren, 
bijvoorbeeld in kantoorstoelen, stofzuigers, etc.

Desso heeft vanuit het LIFE programma van de EU subsidie ontvangen als ondersteuning om

tapijt producten te ontwikkelen welke kunnen worden hergebruikt in een gesloten cyclus.

Voor meer informatie: http://www.desso.nl/c2c-corporate-responsibility/life/

http://www.desso.nl/c2c-corporate-responsibility/life/


Traditionele tapijttegel



Refinity



Refinity



Take Back™



De kringloop sluiten: C2C kalk in

rug van tapijttegel

Een goed voorbeeld van Circulaire 

Economie aangedreven door C2C!

 Nieuwe materiaalstroom voor tapijttegelrug van 20 

miljoen kilo kalk uit drinkwaterproductie

 Positief gedefinieerd en gerecycled materiaal -

gezonde materialen zijn de sleutel!

 Samenwerking en innovatie heeft deze ontwikkeling 

mogelijk gemaakt



Tapijt Lease

Arsenal FC

 Tapijt Lease wordt gelanceerd in samenwerking met de DDL, mondiaal partner in finan-

cieringsoplossingen.

 Tapijt Lease biedt u financiële flexibiliteit en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan de circulaire

economie.

 Hierdoor kunnen bedrijven zich focussen op hun core business en randzaken met betrekking tot tapijt

uitbesteden aan deskundigen. Door het leasen van tapijt zal men:

1. Lever een positieve bijdrage aan het milieu en het circulaire economische model

2. Win aan financiële flexibiliteit

3. Verbeter de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers

4. Geniet van probleemloos tapijt



Was het een goed 

idee...?





Hilde Roothart





Petra Blaisse



Koninklijk bezoek



Kroning van de Koning





Onze visie

Hoe kan de vloer bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn?

We willen wereldwijd marktleider zijn in het vervaardigen van milieu-

vriendelijke vloerproducten. 

Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door. We 

zien het als onze verantwoordelijkheid om producten te ontwikkelen die 

bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving. 

We zeggen ‘The Floor is Yours’ om te benadrukken dat bij ons de klant altijd 

centraal staat. 



De uitdaging: slechte luchtkwaliteit

Het nastreven van een ‘uitstekende

binnenhuisomgeving’ kan een groot effect hebben op de

gezondheid en het welzijn van mensen, maar ook op de

doeltreffendheid van hun werk en hun creativiteit.

Een belangrijke kwestie is slechte luchtkwaliteit.

1) Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tackling 

the global clean air challenge, 26 september 

2011, persbericht.

2) Most EU city dwellers suffer bad air days’, 

Euractiv.com, 24 september 

2012. http://www.euractiv.com/sustainability/third

-eu-city-dwellers-suffer-ba-news-514957

3) William J. Fisk en Arthur H. Rosenfeld van het 

Lawrence Berkeley National Laboratory in 

Berkeley te Californië, VS.

http://www.euractiv.com/sustainability/third-eu-city-dwellers-suffer-ba-news-514957


AIRMASTER®

Functionaliteit



De open structuur van het product zorgt ervoor dat het stof eenvoudig kan worden 

verwijderd. Zo kan een optimaal herstel van de filterfunctie van het tapijt worden 

gegarandeerd.

Zeer fijne stofdeeltjes worden 

opgevangen en vastgehouden 

door het dunne garen van de 

DESSO AirFiltersTM.

Grovere stofdeeltjes worden 

opgevangen door het dikkere 

garen van de DESSO

DustCollectorsTM.

De unieke structuur van DESSO 

AirMaster® voorkomt dat stof 

weer in de lucht terechtkomt.

Zo werkt het
Uitvergroot profiel van DESSO AirMaster®

Fijnstof (< 2,5 μm)

Fijnstof (> 10 μm)



 DESSO SoundMaster® biedt een

contactgeluidisolatiewaarde (ΔLw) tot +15 dB boven

de standaardwaarde* en vestigt daarmee een nieuwe

industriële standaard voor de prestatie van tapijt. In het

algemeen vermindert tapijt de impact van geluid met 20

tot 30 decibel.**

 DESSO SoundMaster® verbetert de

geluidsabsorptieprestaties tot +0,15 (αw)*, wat

gelijkstaat aan een verbetering van tot wel +100%

vergeleken met standaard tapijtontwerpen (αw-waarde

tussen 0,15 en 0,20).***

Deskundig ontworpen om 

stille ruimtes te creëren

* Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wämemessstelle Aachen GmbH) – Institut für 

schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen-Beratung-Planung

** Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (behalve tapijt) geven over het algemeen een waarde 

tussen 5 en 10 dB.

*** Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (behalve tapijt) geven over het algemeen een waarde 

tussen 0,05 en 0,10.



Externe, onafhankelijke test zijn uitgevoerd om het effect van DESSO Light Reflection Master® te bepalen.

Het gebruik van DESSO Light Reflection Master® kan de helderheid van een ruimte tot wel 14% verhogen.*

Dat heeft tot gevolg dat de kosten voor verlichting met tot wel 10% kunnen verminderen, terwijl ook de CO2 -uitstoot ten 

gevolge van energieconsumptie wordt verminderd.

Het effect van DESSO 

Light Reflection 

Master®

* Gegevens uit berekeningen met DIALux-software, gebaseerd op een kantoor met gesloten werkruimten zonder meubilair en zonder ramen. De resultaten zijn afhankelijk van de grootte van

de ruimte, de hoogte van het plafond, de hoeveelheid licht van buitenaf en de algemene aard van de omgeving.



Luminous Carpets™

Luminous Carpets™





Technisch:

Tweede helft van 2014 zullen Desso tapijttegels

gemiddeld meer dan 50% (positively defined)

recycled content bevatten in lijn met C2C beginselen;

Financieel :

Toegenomen winstgevendheid van Desso in het

algemeen en in het bijzonder voor de tapijttegel divisie

(Ebitda van 3% in 2006 tot meer dan 10% in LE 2014)

Bewijs dat circulariteit werkt…....









Paleis het Loo



rENs



rENs







Desso, onderdeel van 

Bewijs dat circulariteit werkt…....

A Tarkett Company



Ga voor meer informatie naar onze website: 
www.desso.com

Hartelijk dank!

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/circlesofarchitects

Volg ons op Twitter: http://www.twitter.com/company/desso

Bekijk onze video’s op YouTube: www.youtube.com/dessogroup

www.linkedin.com/company/desso

http://www.desso.com/
http://www.facebook.com/circlesofarchitects
http://www.linkedin.com/company/desso
http://www.youtube.com/dessogroup
http://www.linkedin.com/company/desso

