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Het Limit 
Your Footprint-
programma

ONZE INZET VOOR JOU 
EN ONZE PLANEET
modulyss staat als merk garant voor tapijttegels van 
topkwaliteit. Wij maken deze belofte waar door onze 
klanten 15 jaar garantie op al onze producten te geven. 
Wij zien het als een voorrecht en een plicht om een 
bijdrage te leveren aan de realisatie van jouw visie op 
duurzaamheid. Met ons kan je ruimtes creëren waarin:

 ■ welzijn centraal staat;
 ■ je aangemoedigd wordt om innovatief en creatief te 

zijn;
 ■ jouw sociale en maatschappelijke betrokkenheid 

door onze producten en tools ondersteund en 
aangemoedigd wordt.

We willen je nóg beter ondersteunen en gaan 
daarom nu een stap verder, met circulariteit en 
CO2-neutraliteit. Ja, je leest het goed: squares can be 
circular too. Bij modulyss kan een vierkant circulair zijn! 
Hoe dat zit?

 ■ Onze ecoBack-rugafwerking (zie pagina 9) bestaat 
voor een groot deel uit gerecycled materiaal en kan 
aan het einde van de levensduur worden hergebruikt.

 ■ Het ECONYL®-garen (zie pagina 10) dat wij gebruiken, 
is geregenereerd en kan aan het einde van de 
levensduur opnieuw geregenereerd worden.

Wij richten ons op het creëren van duurzame producten 
die gemaakt zijn voor een circulaire economie. Inmiddels 
zijn een aantal van onze producten Cradle to Cradle 
Certified™ op het Gold of Silver niveau (zie pagina 12).

Wil je een volledig CO2-neutraal project uitvoeren? (Ja!). 
Dan biedt ons CO2RE-initiatief (zie pagina 16) je direct al 
een voorsprong. 

Jij bent dus aan zet. Wij willen jou, onze klant, alle 
mogelijkheden bieden om jouw verantwoordelijkheid te 
nemen en de ecologische voetafdruk van uw project(en) 
te verkleinen. Met ons Limit Your Footprint-programma 
kan je nu kiezen voor een circulaire en CO2-neutrale 
vloerbedekking van topkwaliteit. En het beste nieuws 
is: je hoeft daarvoor niet in te boeten op kwaliteit of 
ontwerpmogelijkheden.

Laten wij samen de verandering zijn.

modulyss biedt je alle mogelijkheden 
om jouw ecologische voetafdruk te 
verkleinen, zonder dat je op kwaliteit 
of ontwerpmogelijkheden hoeft in te 
boeten.

“

01
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AFGESTEMD OP UW
WENSEN EN AMBITIES
Ons Limit Your Footprint-programma biedt mogelijkheden voor ieders wensen, 
duurzaamheidsambities en budget. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende niveaus 
die je kan kiezen om jouw voetafdruk te verkleinen:

Ultimate  D Cradle to Cradle Certified™ Gold-tapijttegels

 D ecoBack-rugafwerking (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

 D Geregenereerde ECONYL®-garens in hoogwaardige kleuren

 D 'Platinum' score (het hoogst haalbare) in de categorie 'gezonde 
materialen' van de Cradle to Cradle CertifiedTM-productstandaard.

 D CO2-neutraal dankzij CO2RE

Premium  D Cradle to Cradle Certified™ Silver-tapijttegels

 D ecoBack-rugafwerking (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

 D Geregenereerde ECONYL®-garens

 D CO2-neutraal dankzij CO2RE

Basic  D back2back backing (met een laag die voor 75% uit gerecycled 
materiaal bestaat)

Standard  D ecoBack-rugafwerking (Cradle to Cradle Certified™ Gold)

Al onze Cradle to Cradle Certified™ 
Gold en Silver producten zijn met 
ECONYL®-garen gemaakt, hebben 
een ecoBack-rugafwerking en zijn 
CO2-neutraal.

“

MxtureSILVER 914, Millennium NxtgenGOLD 989
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75%

100%

25%

gerecycled materiaal

PVC- en bitumen-vrij

lichter

Poolmateriaal + primaire 
backing + precoat

Glasvezeldoek voor 
superieure dimensionele 
stabiliteit

Polyolefine-laag

ecoBack
Een backing die ontworpen is 
voor demontage en recycling

ecoBack is onze backing-oplossing die ontworpen is om 
gerecycled te worden. Wil je de kringloop helpen sluiten 
en een bijdrage leveren aan de circulaire economie, maar 
ook de ergonomie voor installateurs verbeteren? Dan 
is ecoBack de juiste backing voor jou. Waarom dat zo is?

 ■ ecoBack is Cradle to Cradle Certified™ Gold.

 ■ Hij bestaat uit een polyolefine-laag, die voor minstens  
75% uit gerecycled materiaal bestaat.

 ■ Hij is 100% PVC- en bitumen-vrij.

 ■ Het leggen van tapijttegels met ecoBack is 
eenvoudiger en gezonder. De unieke samenstelling, 
de flexibiliteit en het lage gewicht van de ecoBack-
rugafwerking maken het snijden en plaatsen van de 
tegels eenvoudiger en minder belastend. 

 ■ ecoBack is 25% lichter dan andere backings, maar 
biedt dezelfde akoestische waarden en zelfs een 
betere dimensionele stabiliteit.

 ■ Het lagere gewicht van deze backing zorgt voor (tot 
wel 16%) minder uitstoot van CO2 en zwevende 
deeltjes, en een lager brandstofverbruik bij het 
vervoer van de tapijttegels.

 ■ Aan het einde van zijn levensduur kunnen we jouw 
backing tot een nieuwe backing van topkwaliteit 
recyclen.

Secundaire  
backing 

Onze circulaire en 
Cradle to Cradle 
CertifiedTM -oplossingen

02
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Het ECONYL®-regeneratiesysteem is het efficiëntste 
industriële systeem ter wereld voor de productie van nylon 
6 uit 100% geregenereerd afvalmateriaal. Het concept 
en het ontwerp van dit innovatieve systeem zijn van de 
Aquafil Group. Het systeem verlaagt de wereldwijde 
afvalproductie door afvalmateriaal van bouwlocaties en 
uit oceanen te halen en het naar nieuwe productiecycli 
te leiden.

Het ECONYL® regeneratie-
systeem: een kringloop

Via dit baanbrekende proces kunnen door Healthy 
Seas® verzamelde garens, vloerbedekking en visnetten 
geregenereerd worden tot nylon van topkwaliteit. Dit 
geregenereerde nylon garen heet ECONYL® en heeft 
dezelfde eigenschappen als nieuw nylon dat uit fossiele 
grondstoffen is gemaakt. Met dit garen produceren wij 
onze duurzame tapijttegels.

ECONYL® verlaagt de milieu-impact  
van een tapijttegel met 

20%

Trotse partner van Healthy Seas®

Visnetten kunnen van diverse materialen worden 
gemaakt, maar nylon 6 is het enige materiaal dat voor 
de productie van visnetten wordt gebruikt én gerecycled 
en geregenereerd kan worden. Healthy Seas® probeert 
viskwekers ervan te overtuigen dat ze uitsluitend nylon 
6-visnetten moeten gebruiken, zodat hun netten aan het 
einde van de levensduur geregenereerd kunnen worden. 
modulyss gebruikt nylon 6 (PA6) om zijn tapijttegels te 

BEWUSTMAKING ZWERFVUIL OP ZEE VOORKOMEN VISNETTEN HERGEBRUIKEN

modulyss heeft zich bij Healthy 
Seas® aangesloten om het 
publiek bewust te maken van de 
milieuschade die achtergelaten 
visnetten aanricht, en het 
ecologische en economische 
belang van het werk van  
Healthy Seas® te promoten.

Samen met vissers, viskwekers, 
lokale gemeenschappen en andere 
belanghebbenden voorkomen we 
dat visnetafval in zee terechtkomt. 
Samen werken we aan 
maatregelen waarmee netten op 
een verantwoorde én betaalbare 
manier kunnen worden verwijderd.

Duikers halen overal ter wereld 
achtergelaten netten uit zeeën en 
oceanen.

ECONYL®

Lim
it your footprint

WERELDWIJD NYLON 6
AFVAL TERUGWINNEN

ECONYL® 
DEPOLYMERISATIE-INSTALLATIE

OPNIEUW VERKOOPBAAR MAKEN

TRANSFORMATIE TOT
GEREGENEREERD NYLON 6-GAREN 

produceren, dus het was niet meer dan logisch dat wij 
'associate partner' van Healthy Seas® werden.
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Cradle to Cradle 
Certified™
Wat betekent Cradle to Cradle 
Certified™ eigenlijk?

Cradle to Cradle Certified™ is een wereldwijd erkende 
standaard die aangeeft dat een product veiliger en 
duurzamer is, en gemaakt is voor een circulaire economie. 
Het uitgangspunt ervan is dat afgeschreven producten 
als ingrediënten voor nieuwe productieprocessen moeten 
worden gebruikt (technische cyclus), of als voedingsstoffen 
in de biologische cyclus, zodat geen afval ontstaat.

Om te bepalen of onze producten het Cradle to Cradle 
Certified™-keurmerk verdienen, zijn ze in vijf categorieën 
aan milieucriteria en maatschappelijke criteria getoetst. 

Gezonde materialen: Waarborgen dat 
producten gemaakt worden van grondstoffen 
die voor mens en milieu zo veilig mogelijk zijn. 
 
Hergebruik van materialen: Het begrip 
'afval' uit de wereld helpen door ervoor 
te zorgen dat producten steeds weer 
worden gebruikt en hergebruikt in nieuwe 
productlevenscycli.

Hernieuwbare energie & CO2-management: 
Waarborgen dat onze producten met behulp 
van duurzame energie geproduceerd worden, 
zodat door onze productie minder of geen 
broeikasgassen (die klimaatverandering 
veroorzaken) ontstaan.

Watergebruik: Ervoor zorgen dat water als 
een waardevolle hulpbron wordt gezien, 
waterbronnen worden beschermd en alle 
mensen en andere organismen toegang tot 
schoon water hebben.

Sociale verantwoordelijkheid: Onze 
bedrijfsactiviteiten vormgeven met respect 
voor alle mensen en natuurlijke systemen 
die door de productie van onze producten 
worden beïnvloed.

Elk aspect krijgt een score: Basic, Bronze, 
Silver, Gold en Platinum (van laag naar hoog).

Circulair productontwerp

Vanuit modulyss willen we een zo groot mogelijke bijdrage 
aan de circulaire economie leveren door onze materialen 
zo lang mogelijk te gebruiken en het begrip 'afval' 
overbodig te maken. 

Maar wat gebeurt er dan als een product moet worden 
vervangen? Onze deskundigen zullen dan jouw situatie 
bekijken en nagaan wat voor jou de effectiefste manier 
is om jouw/onze voetafdruk te blijven beperken (bv. 
terugnemen, hergebruiken, recyclen, ...) 

Lim
it your footprint

PRODUCTIE

MATERIAAL

LEVERANCIER
EINDE LEVENSDUUR

PLAATSING & GEBRUIK

ONDERZOEK & 
ONTWIKKELING

GAREN

BACKING MATERIAAL
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De volgende collecties en de bijbehorende kleuren zijn 
Cradle to Cradle Certified™ op het Gold of Silver niveau, 
als je ze met een ecoBack-rugafwerking uitrust:

Collecties

Moss, Leaf, Willow

Millennium Nxtgen

Txture x Mxture

Dusk & Dawn

Grind

Cradle to Cradle Certified™ 
collecties

Kleuren

586, 592, 668, 810, 850, 961, 966, 983

586, 668, 850, 961, 966, 983

130, 352

130

524, 573, 684, 883, 914, 957, 961

10B, 10M, 14B, 14M, 21B, 21M, 55B, 
55M, 57B, 57M, 93B, 93M, 96B, 96M

310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 
993

310, 965

82B, 82M, 99B, 99M

061, 102, 125, 140, 200, 210, 322, 355, 
411, 482, 505, 511, 550, 555, 579, 626, 
669, 684, 695, 817, 847, 883, 900, 907, 
915, 918, 942

Cradle to Cradle 
Certified™-niveau

Silver

Silver

Silver

Silver

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Silver

Limit Your 
Footprint-niveau

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Ultimate

Ultimate

Ultimate

Ultimate

Ultimate

DuskGOLD 99B, 99M

Cradle to Cradle Certified™ Gold scores

Cradle to Cradle Certified™ Silver scores

Gezonde materialen

Gezonde materialen

Watergebruik

Watergebruik

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid

Certificeringsniveau

Certificeringsniveau

Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen

Hernieuwbare energie 
& CO2-management

Hernieuwbare energie 
& CO2-management

Platinum

Silver

Gold

Gold

Gold

Silver

Gold

Silver

Gold

Gold

Gold

Silver
MossSILVER 668, LeafSILVER 668
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Onze 
CO2-neutrale 
tapijttegels

03
Momenteel is het onmogelijk om een nul-emissie te 
bereiken door enkel verbeteringen door te voeren aan 
de productie en bedrijfsvoering. Bij de productie van 
tapijttegels blijft er onvermijdelijk een voetafdruk achter. 
CO2-compensatie is een beproefde methode, waarmee 
we een lage CO2-status voor onze tapijttegels kunnen 
bereiken.

CO2-compensatie

Hoe werkt dat?

 ■ CO2RE zit in het Limit Your Footprint-programma, 
is standaard voor alle Cradle to Cradle Certified™ 
-producten, en is op verzoek verkrijgbaar bij alle 
andere modulyss tapijttegelcollecties.

 ■ De resterende broeikasgassen voor jouw project 
worden berekend.

 ■ Deze waarde wordt omgerekend naar een 
CO2-equivalent, en daarvoor worden credits gekocht.

 ■ Met die credits ondersteunt modulyss een 
gecertificeerd klimaatproject ter waarde van het 
totale CO2-equivalent.

 ■ Hiermee is de productie van de tapijttegels voor jouw 
project CO2-neutraal. 

 ■ Voor jouw inzet om een verschil te maken ontvang je 
een certificaat. Dit wordt afgegeven door CO2Logic 
en wordt bekrachtigd door Vinçotte, een externe 
certificeringsspecialist.

Ter compensatie van onze/jouw CO2-uitstoot 
ondersteunen wij kookfornuis-projecten in Afrika. Bijna 
3 miljard mensen koken en verwarmen hun huizen met 
traditionele kooktoestellen of open vuur. Bij deze methode 
worden de mensen blootgesteld aan rook , en daardoor 
sterven naar schatting 4 miljoen mensen per jaar. Wij 
ondersteunen projecten waarbij gezinnen in Afrika beter 
geïsoleerde en efficiëntere kookfornuizen krijgen.

Projecten die wij ondersteunen

50-60%

35%

lager brandstofverbruik

minder uitstoot van broeikasgassen

gezondheid en financiën van gezinnen

CO2RE
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De Sustainable 
Development 
Goals

04
De Sustainable Development Goals (Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties worden 
beschouwd als de beste doelstellingen om onze planeet 
een betere en duurzamere toekomst te geven. Er zijn 17 
duurzame ontwikkelingsdoelen en 169 subdoelen, die de 
belangrijkste uitdagingen formuleren waar we wereldwijd 
voor staan. 

Het gaat daarbij over de meest uiteenlopende 
onderwerpen, zoals klimaatverandering, armoede, 
biodiversiteit, gezondheid en onderwijs. De SDG's roepen 
regeringen, organisaties en de maatschappij op om in 
actie te komen.

Wat zijn de Sustainable 
Development Goals (SDG's)?

Dankzij onze producten en samenwerkingen met andere 
partijen in de waardeketen heeft modulyss een positieve 
impact op de volgende Sustainable Development Goals:

Onze bijdrage aan de SDG's

Producten & activiteiten

Samenwerkingen & waardeketen
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Voldoen aan normen 
voor duurzaam 
bouwen

05
Duurzaam of 'groen' bouwen wordt steeds belangrijker. 
Ieder van ons moet naar oplossingen zoeken om onze 
hulpbronnen efficiënter te gebruiken en tegelijkertijd 
gezondere, energie-efficiëntere en duurzamere ruimtes 
en gebouwen te creëren. 

Normen, wetgevingen en certificeringssystemen 
voor duurzaam bouwen geven aan hoe deze moeten 
worden ontworpen en gebouwd. Een tijd geleden was 
het toepassen van deze normen nog een keuze, maar 
tegenwoordig is het steeds vaker gewoon verplicht 
om eraan te voldoen. Gelukkig kan modulyss je hierbij 
ondersteunen.

KEURMERKEN
& CERTIFICERINGEN

GrindGOLD 130
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Certificaat / norm

BREEAM 
(Building Research 
Establishment 
Environmental 
Assessment Method)

BREEAM-gecertificeerde ruimtes 
verhogen het welzijn van de 
gebruikers en gaan de uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen tegen.

LEED is een beoordelingskader 
waarmee vastgesteld kan 
worden in hoeverre een 'groen' 
gebouw gezond, hoogefficiënt en 
kostenbesparend is. Een LEED-
certificering staat wereldwijd voor 
prestaties en een voortrekkersrol op 
het gebied van duurzaamheid.

Een Duits certificeringsysteem dat 
een plannings- en optimalisatietool 
biedt waarmee de duurzaamheid 
van bouwprojecten kan worden 
verbeterd.

Een bekende tool waarmee 
wereldwijd gezondheid en welzijn in 
gebouwen wordt verbeterd.

Een Frans certificeringsysteem dat 
'best practices', duurzaamheid en 
kwaliteit bij bouwprojecten bevordert 
en een gespecialiseerde leidraad 
biedt die tijdens de gehele looptijd 
van het project toepasbaar is.

 ■ HEA 02: interne luchtkwaliteit
 ■ HEA 05: akoestische prestaties
 ■ MAT 01: milieubelasting van bouwmaterialen
 ■ MAT 02: Environmental Product Declarations (EPD)
 ■ MAT 03: Verantwoorde herkomst van bouwmaterialen
 ■ MAT 05: Robuustheid van bouwmaterialen
 ■ WST 01: Afvalmanagement op de bouwplaats
 ■ WST 04: Inrichting en afwerking
 ■ WST 06: Gebouwflexibiliteit

 ■ EQ-credit: emissiearme materialen
 ■ EQ-credit: binnenklimaat
 ■ EQ-credit: akoestiek
 ■ MR-credit: lagere milieubelasting door binnenmaterialen 

(gehele levenscyclus)
 ■ MR-credit: bekendmaking en optimalisatie bouwproducten
 ■ MR-credit: bouw- en sloopafvalmanagement

 ■ Millennium Nxtgen, Pure Air100 en Moss zijn in de DGNB 
Navigator te vinden.

 ■ 01 Luchtkwaliteit
 ■ 04 Reductie van vluchtige  

organische stoffen (VOS)
 ■ 11 Basisveiligheid materialen
 ■ 25 Reductie van giftige stoffen
 ■ 26 Extra veilige materialen
 ■ 28 Reinigbare omgeving

 ■ FDES conform NF P01 010

LEED 
(Leadership in Energy 
and Environmental 
Design)

DGNB 
(Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen)

WELL

HQE 
(Haute Qualité 
Environnementale)

Wat houdt dit in? Met onze producten voldoet jouw project aan de volgende eisen:

Met het Limit Your Footprint-programma kan modulyss je 
helpen om jouw project aan de volgende normen te laten 
voldoen, of deze te overtreffen:

 ■ 54 Circadiaans verlichtings-
ontwerp

 ■ 78 Nagalmtijd
 ■ 87 Prettig & goed ontworpen
 ■ 88 Biofilie I – kwalitatief
 ■ 97 Materiaaltransparantie



scan en ontdek meer op

www.modulyss.com

Squares     can
be circular     too.


