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DESSO® Group
Arjan Klifman

Innovatiemiddag
Lokeren, 25 september 2014

Onze visie

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

We willen ‘s werelds marktleider zijn in het vervaardigen van milieu-
vriendelijke vloerproducten. 

Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door. We 
beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om producten te ontwikkelen 
die bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving. 

Bij Desso zeggen we ‘The Floor is Yours’ om te benadrukken dat bij ons de 
klant altijd centraal staat.
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DESSO Group

Cijfers van 2012 - % van totale verkoop

Zakelijk overzicht

Tapijt 92%
Business Tapijt 68%
Hospitality, Marine & Aviation 12%
Consumenten Tapijt 12%

Sports 8%

(% Verdeeld op basis van recente schatting juli 2013)

Business tapijt
Desso richt zich op een superieur vloerontwerp en
Cradle to Cradle®, en vervaardigt tapijttegels en
kamerbreed tapijt van topkwaliteit.

Onze commerciële producten, de tapijten voor de
zakelijke markt, vertegenwoordigen meer dan de
helft van de totale omzet en zijn te vinden in
kantoren, bankgebouwen, winkels, openbare
gebouwen, scholen, universiteiten en zorgcentra.

Tapijttegels 94 %
Kamerbreed 6 %

Ritz 9950 en Stratos 9035

Cijfers van 2012 (eind december) - %  van totale verkoop
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Consumententapijt
DESSO Consumenten Tapijt wordt vertegenwoordigd door
drie sterke merken: Parade, Bonaparte en DESSO, alle
drie met een rijke geschiedenis in het ontwerpen en
vervaardigen van topkwaliteit consumententapijt.

§Desso staat voor architectuur en design en
haalt inspiratie uit de laatste trends op het gebied
van structuren, materialen en kleuren toegepast in
de hedendaagse binnenhuisarchitectuur.

§Parade is te herkennen aan de rijke en luxueuze
producten die afgestemd zijn op de hedendaagse
behoefte aan warmte en comfort.

§De kleurrijke collectie Bonaparte vertegenwoordigt
expressieve levensstijlen die variëren van hip en trendy tot
meer romantisch.

Ga voor meer informatie naar onze websites:
www.dessohome.nl

www.paradefloorfashion.nl
www.bonapartetapijt.nl

Hospitality
§ Desso Hospitality heeft wereldwijd een

reputatie verworven door al meer dan 75 jaar
de beste hotels ter wereld te voorzien van
luxueuze geweven en op maat gemaakte
tapijten.

§ Bij zowel 5-sterrenhotels als middenklasse en
budgethotels bouwen we aan een goede relatie
met onze klant, in nauwe samenwerking met
designers, eigenaars, ontwerpers en
projectmanagers.

§ Ontwerp, comfort en functionaliteit zijn de
sleutelbegrippen voor onze producten.

§ Desso kan Hospitality tapijtoplossingen leveren
voor uiteenlopende budgetten en
toepassingen: van danszaal tot entree, van
hotelkamer tot wandelgang.

Waldorf Astoria Berlijn, Duitsland
Op maat gemaakt Axminster
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Marine

§ Al meer dan 20 jaar geniet Desso wereldwijd een goede reputatie voor zowel op maat gemaakte 
vloerbedekking als uit voorraad leverbare tapijten, waarmee we cruiseschepen en veerboten over de hele 
wereld uitrusten.

§ Bij Desso zijn we zeer gedreven om op een directe en open manier te voldoen aan de exacte eisen en 
daarbij continu verder te werken aan innovatieve oplossingen. 

§ Desso biedt zowel geweven als getuft kamerbreed tapijt en tapijttegels voor scheepshutten en biedt daarmee 
een compleet pakket voor vloerbedekking in alle ruimten op een schip.

Op maat gemaakt Axminster

Aviation

§ Desso heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen van vliegtuigtapijt en kan terugkijken op een
succesvolle geschiedenis als betrouwbare partner van vooraanstaande vliegtuigfabrikanten en van talloze
luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld.

§ Met onze focus op kwaliteit, flexibiliteit en deskundig tapijtdesign zijn we gegroeid naar een positie in de top
drie van de luchtvaartmarkt.

§ Met onze grondige kennis van de markt vertalen we de waarden en inspiratie ervan naar commerciële en
praktische oplossingen met innovatieve designs.

Wilton Aero 850
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Sports
§ Desso Sports heeft meer dan 30 jaar ervaring

in de markt van sportoppervlakken en levert
systemen op basis van kunstgras en hybride
natuurgras.

§ De productportfolio bevat ook DESSO
GrassMaster®, een high-tech hybride sportveld
van 100% natuurgras versterkt met
synthetische grasvezels van Desso.

§ Desso Sports is momenteel een van de
grootste fabrikanten ter wereld en heeft meer
dan 55 miljoen vierkante meter sportveld
aangelegd voor voetbal, hockey, tennis,
American football, rugby en multi-purpose
gebruik.

Wembley Stadion Londen, Verenigd Koninkrijk
DESSO GrassMaster®

Desso legt zich toe op het leveren van superieure
producten en het ontwikkelen van vernieuwende 
oplossingen via continue innovatie. Onze innovatie-
strategie concentreert zich op drie hoofdgebieden:

Creativiteit: met als speerpunt Desso’s designfilosofie 
CARPETECTURE® en ons internationale concept 
Circles of Architects®

Functionaliteit: baanbrekende oplossingen die het 
verschil maken, zoals SoundMaster® en AirMaster®

Cradle to Cradle®: producten en processen
ontwikkelen die bijdragen aan een beter milieu en een 
beter binnenklimaat, zoals DESSO EcoBase® en 
DESSO AirMaster®

Innovatiestrategie

De meeste mensen brengen 90% van hun tijd binnen door –
hoe kunnen we zorgen dat de vloer een bijdrage levert aan uw 
gezondheid en welzijn?

DESSO Visions of Shards  6103
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Functionaliteit
The Floor is Yours

DESSO AirMaster®

Het tapijt dat de lucht zuivert
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AirMaster®-film

De lucht die we inademen is van grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Omdat we gemiddeld meer dan 90% van onze 
tijd binnen doorbrengen, is de luchtkwaliteit binnen van het grootste belang. Aanwezigheid en de grootte van stofdeeltjes (PM) zijn 
bepalend voor de luchtkwaliteit en kunnen een directe oorzaak zijn van gezondheidsproblemen.

Eenmaal ingeademd, kunnen deze deeltjes besmettingen veroorzaken met bacteriën, schimmels, pollen en allergenen. Bovendien 
kunnen deze stofdeeltjes het hart en de longen aantasten en ernstige fysiologische problemen veroorzaken. De WHO heeft 
onomstotelijk aangetoond dat concentraties van fijnstof in de meeste steden van ontwikkelde landen een ernstige bedreiging 
vormen voor de volksgezondheid.*

* Bron: Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake stofdeeltjes; bijgewerkt 2005.

Zuivere lucht is van 
levensbelang
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Gepatenteerde 
technologie voor het 
opvangen van fijnstof

De open structuur van het product zorgt ervoor dat het stof eenvoudig kan worden verwijderd, voor een optimaal 
herstel van de filteringfunctie van het tapijt.

Zeer fijne stofdeeltjes worden 
opgevangen en vastgehouden 
door het dunne garen van de 
DESSO AirFilters™.

Grovere stofdeeltjes 
worden opgevangen door 
het dikkere garen van de 
DESSO
DustCollectors™.

De unieke structuur van 
DESSO AirMaster® voorkomt 
dat het stof weer in de lucht 
terechtkomt.

Zo werkt het: 
Uitvergroot profiel van DESSO AirMaster®

Met DESSO AirMaster® is de concentratie fijnstof in de binnenlucht 8 keer lager dan bij harde vloeren (PM10)*

Met DESSO AirMaster® is de concentratie fijnstof in de binnenlucht 4 keer lager dan bij standaard tapijt (PM10)**

DESSO AirMaster® is het eerste product ter wereld dat naar aanleiding van deze testen is 
gecertificeerd met het gouden logo van GUI.***

* Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer.
** Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.
*** Het gouden logo van GUI wordt toegekend als een product meer dan 80% effectief is in het vasthouden van fijnstof (PM10)

Bewezen 
effectiviteit bij het 
zuiveren van de 
lucht
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DESSO SoundMaster®

Het tapijt dat de akoestiek verbetert

DESSO Light 
Reflection Master®

Het tapijt dat u energie geeft

Tree 2917



9/29/2014

10

Cradle to Cradle®
The Floor is Yours

Volgens de Cradle to Cradle®-principes worden
producten vervaardigd van zuivere
componenten die gemakkelijk te scheiden zijn
om weer nieuwe producten te kunnen creëren (=
upcycling), zowel in de biologische als in de
technische cyclus.

Michael Braungart 

William McDonough

Wat is Cradle to Cradle®?
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Cradle to Cradle® - Waarom?

§ Het is een goed, positief kwaliteitsinitiatief     

§ Niet alleen voor het milieu maar ook voor 

de gezondheid (binnenluchtkwaliteit)

§ Afval wordt voeding voor andere 

producten

§ Dat is niet alleen goed voor de mens en 

de planeet – het biedt ook zakelijke 

kansen

Naar een circulaire economie ...

Arsenal FC

De lineaire benadering: 
kopen, gebruiken en 
weggooien

De circulaire benadering: 
‘Afval is voedsel’
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DESSO Take Back™
§ Begin 2008 heeft Desso al revolutionaire stappen

ondernomen om ervoor te zorgen dat tapijten op
veilige manier gerecycled worden met de lancering
van het Take Back™-programma.

§ Desso heeft het Take BackTM-programma opgezet
om te verzekeren dat producten worden gerecycled
volgens de Cradle to Cradle®-principes.

§ Naast onze eigen producten moedigen we ook de 
internationale inzameling aan van alle soorten 
gebruikt tapijt, met uitzondering van producten die 
PVC bevatten.

DESSO Refinity®

Alle niet te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof in de cementindustrie.

In 2009 heeft Desso een innovatieve
scheidingstechniek ontwikkeld met de naam
Refinity®.

NU
§ Post-consumer PA 6-garen wordt verwerkt tot 
nieuw garen
§ Post-consumer tapijtrug 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 bedrijfstakken, bijvoorbeeld 
kantoorstoelen, stofzuigers etc.
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Meer dan 90% van Desso’s tapijttegels 
zijn Cradle to Cradle®-gecertificeerd

Het Cradle to Cradle®-netwerk van Desso
Het blijft zich uitbreiden ...
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Creativiteit
The Floor is Yours

DESSO a Cradle to Cradle® company
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Ga voor meer informatie naar onze website: 
www.desso.com.

Dank u!

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

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/DessoGroup

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

Volg ons op LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/desso


