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Samen op weg naar meer duurzame vloeroplossingen
die bijdragen aan het welzijn van onze planeet en onze mensen
Bij IVC Group zijn we er allen rotsvast van overtuigd dat het onze belangrijkste
prioriteit is om producten te creëren die gericht zijn op een betere toekomst en om
verantwoorde, ondernemende waarden na te streven. Zo streven we ernaar een
gezond bedrijf te zijn door langdurige partnerships aan te gaan en ervoor te zorgen
dat onze activiteiten bijdragen aan het behoud van onze planeet en het welzijn van
onze mensen.
Met trots ontwikkelen, ontwerpen en produceren we ons hele assortiment in eigen
huis. Naast hightech innovaties is investeren in ons menselijke kapitaal een van
onze topprioriteiten. Dit doen we door zowel medewerkers van topkwaliteit aan te
trekken als door intern talent te ontwikkelen. Verder blijven we continu onderzoek
voeren naar duurzame oplossingen voor al onze activiteiten, zoals
schoneluchttechnologie en geavanceerde productiemethoden. Hierdoor hebben we
grote vooruitgang geboekt bij het verlagen van onze emissieniveaus en onze
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarbovenop hebben we de lat hoger
gelegd voor recycleerprocessen en ‘low impact’-productie. Het is onze ambitie om
deze evolutie verder te zetten.
Met de combinatie van een duurzame aanpak en geavanceerde productinnovatie
streven we er bij IVC Group naar om het voortouw te nemen op het gebied van
milieuvriendelijke vloeren. Om deze ambitie waar te maken, hebben we een reeks
doelstellingen geformuleerd die we de komende 20 jaar willen bereiken.
Onze inspanningen zullen zich hierbij concentreren rond innovatief leiderschap,
betrokkenheid, dienstverlening van topkwaliteit, afvalstrategie en circulariteit.
Ik ontdek graag samen met u de vele manieren waarop we tot nu toe hebben
gewerkt aan een betere toekomst, en nodig u graag uit om ons te volgen op onze reis
naar zero impact tegen 2040.
Johan Deburchgrave
President IVC Group
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Bijna 25 jaar toewijding aan
vloerbedekking
IVC Group werd in 1997
opgericht en ontwikkelde
zich al snel tot een
onafhankelijke
marktleider op het gebied
van luxevinylvloeren
(LVT), vinyl op rol en
tapijttegels.
Op dit moment is IVC Group
actief in 180 landen over de hele
wereld met 10 productieeenheden in België, Luxemburg
en Rusland. De groep heeft een
capaciteit van meer dan
130 miljoen m² vloerbedekking
per jaar. Meer dan 1.500 leden
van de IVC-familie werken elke
dag aan nieuwe oplossingen.
Vertrekkende vanuit de
behoeften van onze klanten
creëren ze de beste producten,
verbeteren ze onze prestaties en

verkleinen ze onze ecologische
voetafdruk.
Sinds 2015 maakt IVC Group deel
uit van Mohawk Industries,
de wereldmarktleider op het
gebied van alles wat met vloeren
te maken heeft. Bovendien kan
het bogen op een lange en rijke
traditie van meer dan 130 jaar
vakmanschap. Zo breidt
IVC Group zijn wereldwijde
netwerk uit en het zorgt ervoor
dat we dichter bij u staan, waar u
zich ook bevindt.
In de loop van de geschiedenis
van IVC Group is onze intentie
altijd duidelijk geweest: we willen
dat mensen van onze vloeren
genieten. Daarom zijn we erop
gebrand om duurzame en
innovatieve vloeroplossingen te
creëren voor mensen en
projecten over de hele wereld.

De mensen die op onze vloeren
lopen, spelen, dansen en leven,
staan centraal in alles wat we
doen. Voor hen zijn we al bijna
25 jaar toegewijd aan
vloerbedekking.

Wist u dat ...
IVC Group wereldwijd meer
dan 30 verschillende
nationaliteiten tewerkstelt?
Al deze culturen zijn een
inspiratiebron voor onze
eclectische vloerontwerpen
en verklaren de wereldwijde
aantrekkingskracht ervan.

Productiefaciliteit voor
tapijttegels

Moeskroen, BE

IVC Flooring Development Centre
Waregem, BE

Productiefaciliteit voor
luxevinylvloeren

Avelgem, BE
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Wij kijken verder dan
vloerbedekking om de
perfecte oplossing voor uw
project uit te werken.

Onze vloeroplossingen
Vloeren voor
commercieel
gebruik
IVC Commercial is de
commerciële afdeling van
IVC Group. Deze afdeling streeft
ernaar om het leven van mensen
in een commerciële omgeving te
verbeteren.
Op basis van de unieke behoeften
van onze klanten binnen
bedrijven en kantoren, horeca en
recreatie, retail, woonprojecten en
onderwijs creëert IVC Commercial
oplossingen die het welzijn en de
productiviteit van de gebruikers
verbeteren.

luxe vinyl tegels

Dankzij oplossingen met
tapijttegels, LVT en heterogeen
vinyl die probleemloos het hoofd
bieden aan de vele uitdagingen
van vloerbedekking maakt
IVC Commercial een goed ontwerp
meer betaalbaar en eenvoudiger
om te implementeren.

hetrogeen vinyl

En met een circulaire benadering
van de toekomst van
vloerbedekking als drijfveer voor
onze productontwikkeling en
-innovatie gaat IVC Commercial
verder dan louter vloerbedekking.

luxe vinyl tegels

Residentiële vloeren

Moduleo®

Leoline®

Moduleo biedt niet alleen een
frisse benadering van de markt
voor luxevinylvloeren, maar ook
een spannend alternatief voor
zowel winkeliers als
consumenten. Met een divers
aanbod aan duurzame, stijlvolle
producten en uitstekende
klantenservice is Moduleo® er
trots op anders te zijn. Moduleo® is
beschikbaar in zowel een
traditionele ‘dryback’ installatie
als een eenvoudig te installeren
kliksysteem. De aantrekkings
kracht van dit systeem maakt dat
het geknipt is voor elke moderne
ruimte.

Het dempende vinyl op rol is de
juiste keuze voor trendy ruimtes
die een comfortabel gevoel
moeten geven. Leoline® biedt
getrouwe nabootsingen van de
prachtige tijdloze organische
patronen en texturen uit de
natuur en geeft elk interieur een
unieke toets. De combinatie van
een warm gevoel, geluidsreductie
en een gemakkelijk te
onderhouden oppervlak maakt
duidelijk waarom deze vloeren de
vinyloplossing bij uitstek zijn.

®

Xtrafloor®

Xtrafloor® biedt een breed scala
aan vloertoebehoren: precies wat
u nodig hebt om alle
IVC-producten te installeren, af te
werken en te reinigen.

heterogeen vinyl

tapijt tegels

luxe vinyl tegels

toebehoren

heterogeen vinyl
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verkocht in meer
dan

Bij
Onze
u inmarkten
de buurt
CANADA
Keramiek
Dist. vloerkleden
en matten

VS
Tapijt en vloerkleden
LVT / Vinyl op rol
Keramiek
Werkbladen
Laminaat

WEST-EUROPA
Keramiek
LVT / Vinyl op rol
Laminaat
Tapijttegels

OOST-EUROPA
Keramiek
Hout

180

RUSLAND
Keramiek
Laminaat
Vinyl op rol

landen

Rusland
VS*

MEXICO
Keramiek

AUSTRALIË
Tapijt
Dist. harde oppervlakken
Keramiek
VK
INDIA
Hout
Laminaat (JV)

België

BRAZILIË
Laminaat
Keramiek

MALEISIË
Hout

NIEUW-ZEELAND
Tapijt
Dist. harde oppervlakken
Keramiek

Luxemburg

IVC distributiecentra

Mohawk group

IVC kantoren

IVC showrooms

België

Waregem

België

Avelgem

België

Moeskroen

België

Avelgem

VK

Derby

VK

West Hallam

Rusland

Moskou

IVC-VOSTOK LLC

Rusland

Sint-Petersburg

IVC-VOSTOK LLC

Rusland

Jekaterinenburg

IVC-VOSTOK LLC

Rusland

Rostov aan de
Don

IVC-VOSTOK LLC

IVC productie-eenheden
België

Avelgem

België

Wielsbeke

België

Moeskroen

Luxemburg

Wiltz

België

Waregem

IVC Flooring Development Centre

Duitsland

Düsseldorf

België

Avelgem

IVC Vinyl Technology Centre

VK

Derby

Duitsland

Düsseldorf

IVC gmbh

VK

Londen Clerkenwell

VK

Derby

IVC ltd

Rusland

Moskou

Rusland

Samara

IVC-VOSTOK LLC

Rusland

Orel

Rusland

Moskou

IVC-VOSTOK LLC

Rusland

Sint-Petersburg

Rusland

Novosibirsk

IVC-VOSTOK LLC

VS

Dalton

IVC RUS LLC

*: US Mohawk Ind factories supported by the IVC Vinyl Technology Centre
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Onze inzet voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDGs)
Onze samenleving veranderde de
afgelopen decennia sterk. Die
groei en ontwikkeling hebben
een grote impact op onze
planeet, die hierdoor de limieten
van haar draagkracht bereikt en
overschrijdt. Ook is de algemene
welvaart toegenomen, maar is
ongelijkheid nog steeds de
wereld niet uit. Om te kunnen
zorgen voor een gezonde
toekomst voor onze planeet en

de bevolking, moeten de
huidige consumptie- en
productiepatronen drastisch
veranderen.
In september 2015 werden
daarom 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals
(SDGs) vastgelegd. Deze
doelstellingen werden formeel
aangenomen door de algemene
vergadering van de VN met
Agenda 2030 voor Duurzame
Ontwikkeling. Tegen 2030

Voor IVC Group vormen de SDGs
en haar targets een belangrijke
basis voor de ontwikkeling van
onze visie, missie en de daaraan
gekoppelde strategische keuzes.
Ze dragen bij tot een
diepgeworteld geloof dat we tot
een verantwoordelijk beheer van
de planeet moeten komen. Daarin
is ‘profit’ geëvolueerd naar
‘prosperity’ – een gezamenlijk
profijt voor iedereen – en later
naar ‘purpose’, waarbij we
streven naar welzijn voor
iedereen op deze wereld, nu en
voor toekomstige generaties. En
dat eist onvermijdelijk
aanpassingen in de wijze waarop
onze bedrijfsvoering gebeurt.

moeten de SDGs, gekoppeld aan
169 targets, een actieplan vormen
om duurzaamheid voorop te
plaatsen en armoede tegen te
gaan. De doelen reflecteren de
drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: het economische,
sociale en ecologische aspect.

De eerste 6 SDGs zijn bijna
vanzelfsprekend een
basisonderdeel van IVC’s DNA.
Als Belgisch bedrijf met sites en
kantoren over de hele wereld

De 17 SDGs kunnen onderverdeeld worden in 5 thema’s:
mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.
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GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITSONDERWIJS

GENDERGELIJKHEID

schoon water
en sanitair

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

DUURZAME
STEDEN EN
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

LEVEN IN
WATER

LEVEN OP
HET LAND

VREDE, VEILIGHEID
EN STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN TE
BEREIKEN
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zorgen we goed voor elkaar en de
mensen om ons heen. Het
bestrijden van honger en
armoede, het verzekeren van een
goede gezondheid en welzijn,
gelijkheid en respect voor
iedereen en optimale
arbeidsomstandigheden zijn de
basis voor een fatsoenlijke
samenleving en daarmee ook
voor een duurzame
bedrijfsvoering.
Bij IVC Group gaan we uiteraard
verder dan die eerste 6 SDGs.
Onze manier van ondernemen,
het strategisch plannen van
fysieke productie en stromen, het
gebruik van grondstoffen met het
oog op de omgeving en de
mensen die er wonen: alles wat
we doen heeft invloed op die
‘purpose’ en op de toekomst van
onze planeet. We willen niet
beweren dat onze aanpak op dit

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

moment al 100% is zoals het zou
moeten zijn. Maar we werken wel
dagelijks naar dat streefdoel toe,
want als verantwoordelijke
rentmeesters van onze planeet
maken we onze beslissingen zo
dat ze aansluiten bij onze missie.
Daarbinnen zijn onze strategische
keuzes gericht op
verduurzaming, overal waar we
kunnen.
Naar die verduurzaming streven
we niet alleen. We roepen
iedereen op om met ons samen te
werken: afnemers,
toeleveranciers, concurrenten en
alle stakeholders binnen onze
waardeketen. Want voor
IVC Group staat één zaak vast:
samen kunnen en moeten we het
verschil maken en de trend
ombuigen naar een positieve
aanpak die bijdraagt aan de
toekomst van onze planeet.

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

ONGELIJKHEID
VERMINDEREN

OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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Onze milieuvriendelijke
innovaties in een notendop

2011

2008

1997-2008

IVC Group neemt maatregelen om
vinylresten in te zamelen en te
comprimeren. Onze partnerbedrijven
verwerken deze resten tot nieuwe
producten.

Het beleid van IVC Group omvat:
Een nauwlettend gemonitord
recyclageproces voor interne
afvalstromen en vinylpasta.
Strikte maatregelen voor
afvalwaterbeheer en luchtbescherming
met behulp van ‘end of pipe’technologie. Invoering van 100%
watergedragen inkt en kleurmiddelen.
Milieuvriendelijke productiemethoden
waarbij we eigen materialen
hergebruiken en energie besparen.

Een intensief R&D-programma resulteert in een
aanzienlijke vermindering van VOS (Vluchtige
Organische Stoffen) in onze
productiefaciliteiten, processen en producten.

2011

2011

Opening van onze eerste volledig
geautomatiseerde
LVT-productiefaciliteit in de EU. De
productiefaciliteit in Avelgem, België,
start haar succesvolle on-site
afvalrecyclageprogramma. Een
nieuwe recyclage-eenheid verwerkt
het vinylafval tot nieuwe
grondstoffen.

2010

2008

2010

Avelgem, BE

IVC US opent een milieu-efficiënte
productiefaciliteit in Dalton, Georgia.
De emissieniveaus liggen 2,5 keer
lager dan de industrienorm.

1997

2012

Avelgem, BE

2012

IVC Group behaalt de ISO 14001certificatie.

Dalton, GA
2013

Wielsbeke, BE

2014

2014

De IVC-recyclagefaciliteit in Avelgem is geaudit en
gecertificeerd in het kader van het EuCertPlast
Scheme for European Plastic Recyclers. We krijgen
het Recovinyl Plus certificaat van overeenstemming.

2015
2018

Avelgem, BE

2017

We breiden onze site in Avelgem uit met een
derde productiefaciliteit voor luxevinylvloeren
in de EU, waarbij we de capaciteit van onze
windturbines ten volle benutten. Deze faciliteit
is ook uitgerust met een eigen
recyclage-eenheid.

12
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Avelgem, BE
2020
2019

We openen onze tweede
LVT-productiefaciliteit en recyclage-eenheid
in Wielsbeke, België.

IVC Group wordt onderdeel van Mohawk
Industries, de wereldmarktleider
in vloerbedekking.

Verbouwing van het hoofdkantoor
van IVC Avelgem om er het globale
Vinyl Technology Centre voor de
Mohawk Group in onder te brengen.

Ons Scheldewaterproject, waarbij rivierwater als
koelvloeistof wordt gebruikt, levert een
indrukwekkende energiebesparing op.

Drie windturbines, een onuitputtelijke
energiebron, voorzien onze industriële
installaties in Avelgem, BE, van stroom.
Dit dekt meer dan een derde van het
jaarlijkse energieverbruik van onze
fabrieken.

2015

2020

2013

2017

2018

In Moeskroen, België, start de eerste
productiefaciliteit voor tapijttegels van
IVC Group op.

Moeskroen, BE

2019

IVC Group opent een nieuwe ultramoderne
productiefaciliteit voor vinyl op rol in Orel,
Rusland, en creëert 140 nieuwe banen.
We vestigen ons Flooring Development Centre
in Waregem, België. Het iconische gebouw
werd gerenoveerd om aan de nieuwste
energienormen te voldoen. Hierbij werd er
gebruikgemaakt van ventilatie met
warmterecuperatie, een systeem met vrije
koeling en zonnepanelen op de daken van de
omliggende magazijnen.

Waregem, BE
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FEITEN & CIJFERS

Wist u dat ...
98% van onze grondstoffen
door derden wordt beoordeeld
op hun impact op de
gezondheid van de mens en
het milieu op basis van
circulaire criteria?

IVC Group in cijfers

MEER DAN 1.500 LEDEN

in de IVC-familie

opgericht in

1997

In onze productiefaciliteiten voor vinyltegels wereldwijd
WORDT BIJNA ALLE AFVAL GERECYCLEERD en voor productiedoeleinden hergebruikt.
Dit resulteert in ongeveer 100.000 ton gerecycleerd vinylmateriaal dat elk jaar weer
in de kringloop wordt gebracht.

Capaciteit van meer dan

Grootste recyclage-eenheid ter wereld

130
mln
m²
vloerbedekking per jaar

50%
Tot 70%

Van 2012 tot 2019 hebben onze

OPTIMALE BINNENLUCHTKWALITEIT

vestigingen in Avelgem hun
CO2-voetafdruk met betrekking tot
gas- en elektriciteitsverbruik

Tot

40%

97%

gerecycleerde inhoud in LVT
gerecycleerde inhoud in de ruglaag
van tapijttegels
gerecycleerde inhoud in tapijttegelvezels

van onze vloeren heeft een laag

uitstootniveau van vluchtige stoffen: 10 tot 100 keer

verminderd:

lager dan de strengste normen.

Productie
vinyl op rol:
met

Tot

Productie
luxevinylvloeren:

39%

met

49%

Het grootste deel van de vloeroplossingen van IVC Group is

100% RECYCLEERBAAR

Door middel van onze windmolens, zonne-energieactiviteiten en
selectieve energiewinning streeft IVC Group naar

100% DUURZAME ENERGIE
We gebruiken al 100% groene stroom

14
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Slim gebruik van
natuurlijke materialen
Bij de productie van vloeroplossingen vertrouwen we zoveel mogelijk
op natuurlijke hulpbronnen zoals zon, wind en water om de impact
van ons productieproces op het milieu te beperken. Aangezien
natuurlijke hulpbronnen de meest waardevolle zijn die we hebben,
stellen we alles in het werk om te zoeken naar de meest efficiënte en
duurzame manieren om ze te gebruiken.

WIND

AVELGEM, BE

er waait een nieuwe wind

11 GWh/jaar = het equivalent
van 947 ton olie (TOE)
of het jaarlijkse elektriciteitsverbruik
van 3.000 gezinnen

■ Windpark Avelgem
In 2014 bouwde IVC Group een
on-site windpark om onze
faciliteiten in Avelgem van
energie te voorzien. De drie
windturbines produceren
ongeveer 11.000 MWh duurzame
energie per jaar. Dat is ongeveer
evenveel als het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik van
3.000 Vlaamse gezinnen. Met
deze schone energie voorzien we
onze eigen productiefaciliteiten
en elektrische vrachtwagens in
Avelgem van stroom en geven we
stroom terug aan het net.

Wist u dat ...
we een elektrische
vrachtwagen hebben die de
afgewerkte goederen van de
nieuwste productiefaciliteit
voor luxevinylvloeren in
Avelgem naar ons
hoogbouwmagazijn brengt?

■ Groenestroomproject Avelgem
Na de installatie van ons on-site
windpark in Avelgem besloten we
ook de lokale gemeenschap de
vruchten te laten plukken.
Daarom richtten we een
groenestroomcoöperatie op.
Ongeveer 250 buren en
250 medewerkers nemen
momenteel als aandeelhouders
deel aan de drie windmolens.
Hierbij verdienen ze jaarlijks 4 tot
6% dividend met de productie van
duurzame elektriciteit. Avelgem
Green Power biedt IVC Group en
onze partnergemeenschappen de
mogelijkheid om samen te werken
om groene energie te promoten en
de klimaatverandering tegen te
gaan.
Meer informatie:
www.avelgemgreenpower.be

2.300 KW
2.300 KW
2.300 KW
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Slim gebruik van natuurlijke materialen

Slim gebruik van natuurlijke materialen

WATER

ZON

Avelgem, be

kringloopsysteem met warmterecuperatoren,
de inspanning die blijft lonen!
■ Scheldeproject
Voor de productie van
hoogwaardige vinylvloeren is
koelwater nodig. Dit koelwater
absorbeert de warmte in de
verschillende productiefasen.
Aangezien we bij IVC Group graag
outside the box denken, hebben
we geïnvesteerd in een gedurfd
experiment waarbij het
oppervlaktewater van de
nabijgelegen Schelde als
secundair koelmiddel wordt
gebruikt. Met een minimale
hoeveelheid energie wordt het
rivierwater opgepompt en langs
het kringloopsysteem van het

proceskoelwater van onze fabriek
in Avelgem gestuurd. De
uitwisseling van thermische
energie (tot 4.000 kW) gebeurt
door middel van state-of-the-art
warmtewisselaars. Op deze
manier is er geen direct contact
tussen het rivierwater en het
proceswater.
Doordat we hierbij in vergelijking
met andere koelsystemen heel
weinig elektriciteit gebruiken,
hebben deze innovaties geleid tot
een verhoging van de energieefficiëntie in de totale productie
van vinylvloeren (tegels en sheet)

Waregem, BE & Dalton, VS

een schoon energiebeleid dat echt straalt!

Wist u dat ...

met 30%. Een extra gevolg van de
onafhankelijkheid van
machinegestuurde koeling is de
geluidsreductie in de
werkomgeving waardoor de
arbeidsomstandigheden gevoelig
verbeterd zijn.

ons Flooring Development
Centre wordt gekoeld dankzij
een systeem met vrije koeling
op zonne-energie?

Door voortdurend te zoeken naar
verbeteringen aan ons
kringloopsysteem voor
proceswater zijn we er tussen
2010 en 2019 in geslaagd om het
gebruik van proceswater in de
productiefaciliteit voor vinyl op
rol in Avelgem met nog eens 40%
te verminderen.

Warmtewisselaars

■ Zonnepanelen op het IVC
Flooring Development Centre
Op 11 februari 2019 openden we de
deuren van ons IVC Flooring
Development Centre in Waregem.
Het was ons doel om hier een
duurzame basis te huisvesten. Zo
installeerden we niet enkel
ventilatie met warmterecuperatie,
een systeem met vrije koeling en
ledverlichting op basis van
intelligente ledtechnologie, maar
ook zonnepanelen op de daken
van de nabijgelegen magazijnen.
De panelen hebben een totale
capaciteit van 305 kWp. Dit komt
overeen met 40% van het
jaarlijkse verbruik van ons
Flooring Development Centre.
Vandaar dat het gebouw in
aanmerking komt voor een
LEED-certificatie.

■ Zonnepanelen bij IVC VS
In Dalton, Georgia (VS),
installeerden we zonnepanelen
die voldoende schone elektriciteit
leveren om onze vloot van
elektrische heftrucks, die op
oplaadbare batterijen rijden, van
stroom te voorzien.

fotovoltaïsche panelen
Sunny Side Up
Lichtsterkte =
3,846 x 1,026 Watt

Proper rivierwater

Energiezuinige pompen

(Maken minder lawaai)

IVC heftruck

meer
ECO-efficiënt!!!

Proceswater

(Gesloten kringloop)
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Slim gebruik van natuurlijke materialen

LUCHT

Slim gebruik van natuurlijke materialen

THE BIG COMMUTE

Avelgem, be

vaarwel schadelijke HFK-koelmiddelen!
■ Natuurlijke koelmiddelen
In vergelijking met dempend vinyl
op rol vereist de productie van
luxevinylvloeren koelmiddelen
waarvan de temperatuur
aanzienlijk lager is dan de
temperatuur van het Scheldewater.
Daarom heeft IVC Group gekozen
voor de op één na beste
beschikbare oplossing: natuurlijke
en biologisch afbreekbare gassen
die volkomen veilig en
onschadelijk zijn voor de ozonlaag.

materialen en energie terugwinnen en opnieuw gebruiken

Vrije of dynamische koeling
wordt toegepast wanneer de
buitentemperatuur lager is dan de
temperatuur van het proceswater
en vertrouwt op de
zwaartekracht. Dit natuurlijke
principe vermindert niet alleen de
hoge energiekosten van een
compressor, warmtewisselaars of
extra gadgets, maar zorgt
eveneens voor een groot
(en groen) rendement op de
investering. Met een simpele druk

(Herfst-Winter) 110°C
(Zomer-Lente) 175°C

op de knop kunnen we echter
opnieuw naar mechanische
koeling overschakelen.

60°C

De magie van
CONVECTIE

H20
Verse
buitenlucht

Risico op opwarming
van de aarde en aantasting
van de ozonlaag = 0

Thermische
oliën

Samenstelling
luchteenheid
Gekoelde
olie

80°C

ventilatoren

VOS’en
geneutraliseerd!! 720°C

condensator

gas

Hete
olie

220°C

VERBRANDINGSOVEN

Vrije koeling
(natuurlijke circulatie door zwaartekracht)
vloeistof

(ongevaarlijke)
Hete rookgassen

Een
stoot
warme
lucht

Teruggewonnen
VLOEISTOF

verdamper
machine die vloeren maakt
Hergebruik

Wist u dat ...
15% van het totale
energieverbruik in België naar
koeling gaat? IVC Group is er
trots op mee te surfen op de
innovatiegolf die ingaat
tegen de overconsumptie.
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NH3
Natuurlijke circulatie
Geen aandrijving nodig
Energiebesparing tot 40%

Proceswater

■ Hulpbronnen terugwinnen
Onze vinylvloeren producten
worden met veel liefde gemaakt.
En we laten maar een beetje
energie ontsnappen. In al onze
faciliteiten proberen we om
zoveel mogelijk

materialen en energie terug te
winnen en opnieuw te gebruiken
in het doolhofachtige verloop
van het productieproces. IVC
Group noemt dit intern
gecoördineerde systeem van
uitwisseling en omzetting 'The
Big Commute'.

OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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De grootste en de groenste
Wist u dat ...
recycling

we onze meest
milieuvriendelijke faciliteit in
nauwe samenwerking met de
Vlaamse overheid hebben
gerealiseerd? Bij de bouw
ervan kreeg IVC Group
ondersteuning op het gebied
van zowel transformatie
als ecologie.

mengtoren
2,300 KW
Granulaten

Drukken

Automatisch
magazijn
Printfilm kalanderen

Slijtlaag kalanderen

productie onderlaag
glasvezel

versnijden
emboss

lakken

AGV

Afwerking + code
Opslag

AGV
AGV

AGV

Lamineren

Energiezuinige pompen
(Maken minder lawaai)

Geen impact
op de natuur!!
De Schelde
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Onze derde productiefaciliteit voor luxevinylvloeren in Avelgem
beslaat 21.000 vierkante meter. Er zijn 200 mensen tewerkgesteld.
Dankzij het slimme gebruik van groene energie die ons windpark en
het Scheldewaterproject opwekt, is dit een van de meest
milieuvriendelijke productiefaciliteiten voor vinylvloeren ter wereld.
Al het post-industriële vinylafval wordt gerecycleerd en, met het oog op
een circulaire economie, opnieuw voor productiedoeleinden gebruikt.

OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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Verantwoord gebruik van
grondstoffen
RECYCLAGE & AFVALBEHEER

■ Terugwinningsprogramma
ReCover®
Bij IVC Group maken we van
circulariteit een prioriteit. In onze
missie verklaren we tegen 2040
100% circulair te zijn en zero
footprint te bereiken. Onze
inspanningen om afval te
beperken, stoppen dan ook niet bij
onze productiefaciliteiten voor
tapijttegels. Het IVC ReCover®programma heeft als doel de
hoeveelheid gerecycleerd
materiaal te maximaliseren door
oude vloerbekleding in te zamelen
en te recycleren. Hiervoor zullen
we een beroep doen op ons
Europese netwerk van
recycleerders.

Bij IVC Group proberen we niet alleen onze milieu-impact te
verminderen door op natuurlijke hulpbronnen te vertrouwen. We
streven ook naar een verantwoord gebruik van grondstoffen in elk
product. Al onze afdelingen verbeteren hun grondstoffenefficiëntie
door middel van recyclage- en terugwinningsinitiatieven.

Gerecycleerde pvc
Het recycleren van de
ingrediënten die de uitgesproken
aanblik van IVC-vloeren creëren,
is de sleutel tot onze visie op
duurzaam beheer. 35 tot 50% van
elke luxevinylvloer bestaat uit
gerecycleerde materialen van
gecontroleerde herkomst. Via
post-industriële recyclage zijn
wij in staat om een bijzonder
‘zuiver’ soort pvc te winnen met
een zeer beperkte impact op het
milieu. De Greentex-vloeren van
Leoline, die van een gewatteerde
textiel ruglaag zijn voorzien,
gebruiken tot 60% gerecycleerde
huishoudelijke kunststoffen, zoals
PET-flessen en plastic
verpakkingen.
En in Dalton worden alle
restkunststoffen van IVC Group
lokaal tot vloermatten voor auto's
gerecycleerd.

Zero vinyl- en
tapijttegelafval
Sinds 1997 heeft IVC Group zich
toegelegd op de recyclage van de
vinylafvalstromen die ontstaan
bij de productie van haar
producten. Vinylresten worden
verzameld en vervolgens in balen
geperst, klaar om in een grote
verscheidenheid aan
toepassingen te hergebruiken.
Alle overtollige vinylpasta wordt
gerecupereerd en opnieuw in het
productieproces van onze vinyl
op rol opgenomen.
IVC Group heeft vijf
productiefaciliteiten voor
luxevinylvloeren. Elke
productiefaciliteit beschikt over
een eigen recyclage-installatie
voor vinyl, die ervoor zorgt dat
het vinylafval van onze vinyl op
rol- of LVT-processen tot nieuwe
tegels kan worden gerecycleerd.
We promoten ook
terugwinningsinitiatieven voor
snijafval van vinyl. Dit afval is
afkomstig van
installatieprojecten op
bouwplaatsen, Looselay
dempende vinyl, Looselay LVT of
Click LVT die op het einde van de
levensduur is gekomen.
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■ Het EU Circular Flooring
project
Op grotere schaal ondersteunen
we het EU Circular Flooring
project. Dit project test een
milieuvriendelijke manier om
vinylvloerbekleding na
consumptie te recycleren. Met
behulp van een nieuwe
recyclagetechniek, Creasolv®
genaamd, streeft het Circular
Flooring project ernaar om
ongewenste plastificeermiddelen
op te lossen en te verwijderen en
zodoende een hoogwaardig
zuiver vinylmateriaal te
verkrijgen. Nadat dit materiaal tot
granulaat wordt verwerkt, kan
het in nieuwe vloerbedekkingen
worden gebruikt. Deze
vloerbedekkingen voldoen aan de
regelgeving en beantwoorden
volledig aan de verwachtingen
van de consument.

Het ReCover®-programma voorziet
in het recycleren en hergebruiken
van post-industrieel en postconsumenten afval. Het bestaat uit
vier belangrijke onderdelen:
1. Post-industrieel afval
IVC Group beschikt over de grootste
recyclagefabriek in Europa.
Hierdoor kunnen we alle postindustrieel afval recycleren om te
hergebruiken. Dankzij deze
inspanning kan IVC Group al
decennialang producten aanbieden
die voor een groot deel uit
gerecycleerde bestanddelen
bestaan.

Groen feit
IVC Group recupereert
jaarlijks gemiddeld 20.000 ton
vinylmateriaal in elke
recyclage-installatie. Op deze
manier komt er ongeveer
100.000 ton gerecycleerd
vinylmateriaal terug in de
productiecyclus terecht.

2. Post-installatie afval
Net zoals bij post-industrieel afval
kan IVC Group post-installatie
afval uit de eigen fabrieken
inzamelen om te recycleren. De
terugwinning van dit afval is een
op maat gemaakt proces door de
complexe logistiek. We weten
perfect wat dit afval bevat en
hebben de garantie dat het niet
vervuild is door andere materialen
of invloeden.

3. Post-consumenten afval,
end-of-life strategieën
In de vloerbekledingsindustrie
zijn 100% circulariteit en actieve
terugwinning nu nog een
uitzondering. IVC Group wil hier
verandering in brengen. We
werken aan verschillende
activiteiten binnen ons
terugwinningsprogramma dat
100% circulariteit ambieert
tegen 2040.

nauw samenwerken. Alleen zo
kunnen we tot een betaalbaar en
eco-efficiënt terugwinningsproces
komen. IVC is medeoprichter van
het EU-gesubsidieerde Circular
Flooring project. Samen met haar
partners wil IVC een circulair
recyclageproces tot stand brengen
voor week gemaakt pvc uit
post-consumenten afval.

Zo werkt IVC Group aan
samenwerkingsvormen met
toeleveranciers, afnemers en
collega-organisaties om te komen
tot effectieve en efficiënte
logistieke oplossingen die de
terugname van gebruikte
vloerproducten mogelijk maakt.
Nu al kan bij de plaatsing van
nieuwe IVC-vloerbekleding de
oude vloer teruggenomen en
gerecycleerd worden.

H2O speelt een essentiële rol in
onze corebusiness, de productie
van vloeren van topklasse. Water
wordt niet alleen als koelmiddel
en hulpbron in de productiecyclus,
maar ook als reinigingsproduct in
de printfasen gebruikt. Maar een
waterdicht kringloopsysteem
betekent niet dat we niet
voorzichtig zijn met de manier
waarop we met deze meest
waardevolle hulpbron omgaan.
Daarom doen we er alles aan om
het water dat door de aderen van
onze faciliteiten loopt, op te
vangen, te verwerken, te zuiveren
en te recycleren, zonder enig
risico voor of blootstelling aan de
buitenomgeving.

Ook werkt IVC Group aan
innovatieve producten
opgebouwd uit grondstoffen die
het milieu niet aantasten en die
aan het einde van hun levensduur
gemakkelijk in afzonderlijke
componenten uiteen gehaald
kunnen worden. Dat maakt
recycleren doeltreffend. De
gerecycleerde materialen vormen
dan weer de grondstof voor
nieuwe vloeren: zo maken we de
cirkel rond.

Afvalwater

4. Wereldwijde
samenwerkingsinitiatieven
IVC Group gelooft sterk in
transparantie en samenwerking
in de toeleveringsketen. Om 100%
circulaire vloerbekleding te
bereiken, zonder enige carbon
footprint, moeten fabrikanten,
leveranciers, klanten, overheden
en andere betrokken partijen

OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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Onze groene inspanningen
gecertificeerd
ENERGIE-EFFICIËNTIE

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

ISO 14001

Naar analogie met ISO 14025, Type
III Environmental Declarations,
ontwikkelen wij, op basis van
onze LCA research,
Environmental Product
Declarations (EPD’s) die door een
onafhankelijke externe partij
worden beoordeeld en
gecertificeerd. Een EPD toont de
LCA scores voor de volledige

Sinds 1997 heeft IVC Group
aanzienlijke inspanningen
geleverd om een nauwkeurig
afgestemd en volledig
geïntegreerd milieumanagement
systeem in te voeren. Deze
doordachte aanpak heeft ons in
staat gesteld om een goed
evenwicht te vinden tussen
economisch rendement en
milieu-integriteit, wat ons
inspireert om te verduurzamen.

In december 2012 kreeg ons
bedrijf het ISO 14001‑keurmerk.
Dit certificaat voor ecologische
prestaties is een positieve
weerspiegeling van onze
inspanningen in het verleden en
de huidige naleving van de
milieuregels en -voorschriften.
Bovendien erkent het ook onze
systematische inzet voor het
welzijn van onze planeet.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Productie

grondstoffen

LEVENSCYCLUS
PRODUCT
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Distributie

Tijdens de procesfase

Tijdens de productfase

■ ‘End of pipe’-technologie en
strenge monitoring
Bij de verwerking van vinyl
komen onvermijdelijk lage
concentraties VOS (vluchtige
organische stoffen) vrij. Deze
stoffen sublimeren vervolgens in
de omringende lucht. Dankzij ‘end
of pipe’-technologie en een
rigoureus test- en monitoringprogramma, een integraal onderdeel
van ons ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem, slaagt IVC
Group erin om constant aan de
strengste Europese regelgeving en
antivervuilingswetten te voldoen.

■ Watergedragen inkt &
PU-coatings
In het verleden vertrouwde het
merendeel van de fabrikanten op
solventgedragen inkt om
patronen en ontwerpen te
printen. Deze toepassing is
intussen al lang aangepast bij IVC
Group: met het oog op de
toekomst gebruiken we enkel
watergedragen inkt voor
printopdrachten. Deze beslissing
heeft niet alleen het risico dat er
gevaarlijke stoffen in de lucht
vrijkomen uit de wereld geholpen,
maar ook onze totale CO2 -

footprint aanzienlijk verminderd.
Watergedragen inkt is 100%
recycleerbaar en stoot geen
dampen uit.
De polyurethaanafwerking die
onze vinylvloeren beschermt en
ze een frisse aanblik geeft, is
volledig watergedragen. Dat is
goed nieuws voor Moeder Natuur
en voor de mensen die elke dag
genieten van het comfort van
schone lucht van onze producten.

LID VAN DE GROENE INDUSTRIE

Recyclage
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lucht- en watervervuiling en de
hoeveelheid afval. We meten
onszelf voortdurend aan de hand
van LCA en tonen de resultaten
door EPD’s uit te schrijven voor al
onze producten. De afgelopen
jaren heeft IVC Group enorme
inspanningen voor het milieu
geleverd. Dit heeft een positief
effect op onze EPD’s gehad.

LUCHTKWALITEIT

LIFE CYCLE ASSESSMENT
IVC Group maakt gebruik van de
‘Life Cycle Assessment (LCA)’methodologie voor al haar
producten, in overeenstemming
met de vereisten van ISO 14040,
ISO 14044 en ISO 21930. LCA
creëert een vergelijkbaar
overzicht van de duurzame
impact van producten en
processen. Aan de hand van onze
LCA-inspanningen kunnen we
aan de buitenwereld tonen waar
we staan in onze weg naar zero
footprint. Intern creëert het een
dashboard met duidelijke plannen
voor verbetering. Ons doel hierbij
is tweeledig: we verminderen de
milieu-impact van onze
producten en helpen
projecteigenaars om de milieuimpact van hun gebouw te
verminderen.

levenscyclus van een product:
van de winning, de verwerking,
de productie, de installatie en het
onderhoud tot de verwerking aan
het einde van de levensduur. De
EPD behandelt alle belangrijke
milieuproblemen:
klimaatverandering, aantasting
van de ozonlaag, verzuring,
verbruik van mineralen en water,

Consumptie

Als leider op het gebied van
vloerbedekking is IVC Group lid
van verschillende
sectororganisaties die de industrie
vertegenwoordigen. Wij zijn
verbonden aan het European
Resilient Flooring Manufacturers’
Institute (ERFMI), aan de
Multilayer Modular Flooring

Association (MMFA) op Europees
niveau en aan het FEB in
Duitsland. In België zijn we lid
van de werkgeversorganisaties
Fedustria en Voka. Binnen deze
industrie-organisaties vinden wij
het belangrijk om gezamenlijk
aan een groene industrie te
werken.

OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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GROENE PRODUCTCERTIFICATEN

‘GROEN BOUWEN’-CERTIFICATEN

REACH

GROEN A+-LABEL

SGBC

Bij IVC Group inspecteren we
zorgvuldig de grondstoffen die we
kopen en verwerken, en zorgen we
ervoor dat ze geen verdachte of
potentieel schadelijke stoffen
bevatten.
Dit kwaliteitsgarantiesysteem
voldoet aan de EU-richtlijn inzake
de registratie, evaluatie, goedkeuring en toelating van chemische
stoffen, ook wel REACH genoemd.

Al onze vinylvloermerken –
Leoline®, Moduleo® en IVC
Commercial – hebben het groene
A+ label, de hoogste onderscheiding die de Franse overheid
toekent. Dit beproefde en geteste
keurmerk gebaseerd op de
Europese richtlijn voor bouwmaterialen en bevestigt de milieuvriendelijkheid van onze
vloeroplossingen.

IVC Group werkt alleen met
grondstoffen die in overeenstemming zijn met de REACH-regelgeving en met leveranciers die
voldoen aan de REACH-regelgeving. Op deze manier garanderen
we de integriteit en kwaliteit van
het eindproduct dat we aan de
eindgebruiker leveren.

België, mee in de
A+ kopgroep:

De Singapore Green Building
Council (SGBC) speelt een belangrijke rol door duurzaamheid in de
bouw te stimuleren. SGBC creëert
groene gebouwen door te streven
naar een kleinere ecologische
voetafdruk van gebouwen en het
bevorderen van verantwoorde
aankopen, met de steun van
product- en dienstencertificeringsschema’s van SGBC die het belang
van deze ecologische duurzaamheid benadrukken. IVC-producten
worden gecertificeerd met het
SGBC-label en dragen daarmee bij
aan het Green Building-certificaat.

GUT
Bovendien hebben we GUT-certificering. GUT beoogt een voortdurende verbetering van alle
aspecten in verband met milieuen consumentenbescherming
gedurende de gehele levenscyclus
van een textielvloer, van productie
en installatie tot de gebruiksfase
en recycling. In samenwerking
met officieel gecertificeerde
Europese testlaboratoria worden
geregistreerde producten regelmatig volgens de GUT-criteria
getest op persistente organische
verontreinigende stoffen, emissies
en geur.

In België dat als derde Europese
land strenge emissienormen voor
vloeren invoerde, scoren de
productgamma’s van IVC Group al
even goed. Zowel onze modulaire
vloeren als vinylvloeren blijven
ver onder het emissieplafond van
de 270 potentieel schadelijke
stoffen op de zwarte lijst van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu.

GREENTAG
Global GreenTag International
vereenvoudigt de selectie van
duurzame producten voor
toepassing in “groene gebouwen”
en in de interieur- en infrastructuursector die gebruikmaken van
Global GreenTag CertTM. Het doet
dit door producten in te delen op
basis van LCA-, ecolabeling-,
rating-, EPD- en Product Health
Declaration (PHD)-programma’s.
IVC-producten worden gecertificeerd met het GreenTag-label en
dragen daarmee bij aan het Green
Building-certificaat.

FLOORSCORE
IVC-producten, zoals Flexitec,
Moduleo en diverse residentiële
collecties, zijn FloorScore®
-gecertificeerd en leveren zo een
bijdrage aan het LEED-programma
(Leadership in Energy and
Environmental Design). Producten
met het FloorScore-label voldoen
aan de emissiecriteria voor
binnenluchtkwaliteit van CHPS en
de Green Guide for Health Care, en
worden erkend door een lange lijst
van programma’s voor gezonde
gebouwen. Dit betekent dat onze
producten op een veilige manier
kunnen worden gebruikt in
openbare ruimten, zoals scholen,
kinderdagverblijven en
zorginstellingen.

VOS (vluchtige organische stoffen) in bouwmaterialen zijn onvermijdelijk, zelfs hout en steen
kunnen op langere termijn niet ontsnappen aan de natuurwet van sublimatie. Gelukkig staat
IVC Group borg voor de binnenluchtkwaliteit van de talloze woningen en bedrijven waarin we onze
vloeren plaatsen. U hoeft ons echter niet zomaar op ons woord te geloven. Hieronder vindt u een
lijst van de internationale erkenningen en certificaten die we in de loop der jaren hebben
verworven voor de bescherming van leef- en werkomgevingen:
BREEAM
The Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method.
Opgericht in 1990: BREEAM is het
meest gebruikte Green Label met
bijna 600.000 certificaten
wereldwijd. IVC kan aantonen
waar tot 17 credits kunnen worden
behaald in de categorieën Beheer,
Gezondheid en Welzijn, Materialen
en Afval.

LEED
Leadership in Energy and
Environmental Design ingevoerd
door de US Green Building Council
in 1998. Het meest gebruikte label
in de VS en in Amerikaanse
bedrijven wereldwijd, met al meer
dan 130.000 certificaten. Met een
focus op duurzame materialen kan
IVC aantonen waar er tot 13 punten
kunnen worden behaald in
verschillende categorieën.

WELL
Beheerd door het International
WELL Building Institute (IWBI) en
gecertificeerd via de Green
Business Certification Inc. (GBCI).
WELL heeft een holistische kijk op
duurzaamheid en gezondheid. Het
combineert “best practices” op het
gebied van design, uw en medisch
onderzoek in een globale
evaluatiemethode voor de
verbetering van gezondheid en
welzijn.

Het is een label geworden dat extra
betekenis heeft gekregen tijdens de
covidpandemie. IVC kan aantonen
waar zijn producten kunnen
helpen bij de verwezenlijking van
4 randvoorwaarden en
25 optimalisaties binnen de
evaluatiemethode.

Duitsland: DIBt/AgBB, DGNB
en GUT
Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen. De
certificering achter het DIBt/
AgBB-label is de meest strikte
interpretatie van de Europese
richtlijn voor veilig en duurzaam
gebruik van bouwproducten, nog
strenger dan de Franse en
Belgische regelgeving. Door
voortdurend onderzoek naar meer
milieuvriendelijke vloeren voldoen
de producten van de IVC Group aan
de strikte emissiecriteria van het
gerenommeerde DIBt-instituut in
Berlijn. IVC Group is eveneens
toegetreden tot de Duitse Raad
voor Duurzaam Bouwen (DGNB).
IVC kan aantonen dat men door
gebruik van zijn producten de
score van de DGNB-beoordeling
met zelfs 11,90% kan verbeteren.

HQE
Het Franse
certificeringsprogramma “Haute
Qualité Environnementale”,
gecertificeerd voor
kantoorbouwactiviteiten door
Certivea, een filiaal van het CSTB,
het Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (het Franse
wetenschappelijk en technisch
centrum voor de bouw).
IVC-producten dragen in grote mate
bij aan het verkrijgen van het HQE
Green Building-certificaat en
kunnen helpen bij het bekomen van
een “High Performing”-erkenning.
We zijn bovendien nog meer
betrokken bij het duurzaam bouwen
in Frankrijk. IVC Group is immers
lid van de Alliance HQE. Dit
lidmaatschap versterkt onze
duurzame acties en biedt ons een
sleutelpositie in informatie over en
acties rond HQE-certificering.

Greenstar
Het enige nationale vrijwillige,
uitgebreide
duurzaamheidsevaluatiesysteem
van Australië voor gebouwen. Zijn
missie: het voortouw nemen in de
duurzame transformatie van
gebouwen. Green Building Council
of Australia (GBCA), is dé autoriteit
in Australië op het gebied van
duurzame gebouwen en
gemeenschappen (2002). IVC kan
aantonen waar tot 16 punten
kunnen worden behaald in
verschillende categorieën.

by
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Onderzoek en ontwikkeling met
een focus op welzijn
Met het oog op de verbetering van de prestaties van ons
productengamma zweert IVC Group bij een continu onderzoeksproces.
Ons Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma is gevestigd in het
Flooring Development Centre in Waregem, in het Vinyl Technology
Centre in Avelgem en in onze productiefaciliteit voor tapijttegels in
Moeskroen. Het doel is even eenvoudig als uitdagend: we willen
waarde voor onze klanten creëren door betere, meer duurzame
producten te produceren en tegelijkertijd onze positie op de
vloerbedekkingsmarkt verder versterken.

Betere prestaties en
kwaliteit
Bij IVC Group begint
duurzaamheid bij hoogwaardige
producten die inspelen op de
behoeften van de klant en op een
groeiende diversiteit aan
interieurtrends. De prestaties van
onze vloerbedekkingsproducten
verbeteren, betekent dat we de
levensduur ervan verlengen door
ons te focussen op verschillende
dimensies, zoals:
► slip-, vlek- en
krasbestendigheid
► dimensionale stabiliteit
► (brand)veiligheid
► ontwerp
► akoestiek
► lichtechtheid
► eenvoud van installatie
► onderhoudsgemak
Wij ontwikkelen
toekomstgerichte oplossingen
van topkwaliteit voor onze
klanten, onze medewerkers en
onze planeet. Daarom analyseren
we niet alleen de levensduur en
de veiligheidsparameters, maar
investeren we ook in de
verbetering van de
recycleerbaarheid en de milieuimpact van ons hele gamma.
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Efficiënt gebruik
van resources

Het WELZIJN van de
eindgebruiker bevorderen

eigenschappen van onze
producten te optimaliseren.

Net zoals kwaliteit en prestaties
vormen de behoeften en het
welzijn van de eindgebruiker een
hoeksteen van onze innovatieinspanningen. Bij de productie
van vinylvloeren willen we
ervoor zorgen dat onze producten
de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn ondersteunen van de
mensen die ze gebruiken. Daarom
besteden we niet enkel aandacht
aan het unieke karakter van onze
ontwerpen, maar ook aan het
zachte gevoel onder de voeten
dat kenmerkend is voor onze
vloeroplossingen. In
overeenstemming met de huidige
marktvereisten zijn al onze
vloeren ontwikkeld met een hoog
warmtegeleidingsvermogen. Ze
zijn dus bij uitstek geschikt voor
de combinatie met
vloerverwarming.

Op basis van onze onderzoeken
m.b.t. akoestiek garanderen wij
dat onze vloeren met een zacht
oppervlak over het algemeen
uitstekend fungeren als
geluidsbarrière. Onze tapijttegels
bieden akoestische voordelen
voor die zones waar een betere
geluidsisolatie is vereist.
■ Vloeren lijmvrij maken
De gepatenteerde
kliktechnologieën, de lijmvrije
heterogene vinyloplossingen en
de tapijttegels van IVC Group zijn
eenvoudig te installeren en heel
milieuvriendelijk:
- LVT click
- LVT loose lay
- LVT engineered vinyl click
- Heterogeen vinyl op
rol loose lay
- Heterogeen vinyl op rol met
polyester bodem
- LVT dryback op Xtrafloor
Flexpro
- Tapijttegels
- Xtrafloor Flexlok tabs
Als de plaatsing van een vloer
toch lijm vereist, raden we aan
om Xtrafloor-lijmen of
onderlagen met een zeer lage
emissie en een certificaat voor
binnenluchtkwaliteit te
gebruiken.

Bovendien heeft IVC Group
aanzienlijk in akoestisch
onderzoek geïnvesteerd. Het
leven is tegenwoordig
luidruchtiger dan ooit. Of het nu
thuis of op kantoor is, wij zijn van
mening dat onze klanten nooit
last mogen hebben van
overmatige geluidsoverlast. Zeker
niet als dit kan worden
voorkomen. In ons eigen
akoestische labo in Avelgem
trachten we de akoestische

Verbeterde
prestaties

Welzijn
bevorderen
Ons innovatiebeleid steunt
op drie pijlers
Efficiënt gebruik van hulpbronnen
► analyse van de levenscyclus
► efficiëntie omgaan met
hulpbronnen
► koolstofvoetafdruk
► recycleerbaarheid
► circulariteit
Prestaties verbeteren
► kras- en vlekbestendigheid
► eenvoud van installatie
► stabiliteit
► brandveiligheid
► thermische isolatie
Welzijn bevorderen
► ontwerp
► akoestiek
► binnenluchtkwaliteit
► onderhoud
► antislipeigenschappen

Wist u dat ...

in maart 2021 het IVC’s Studio Moods-product in
de ‘Product Design’-categorie de Red Dot Design
Award voor uitmuntende designkwaliteit en
duurzaamheid won? Het innovatieve design
verzekert duurzame circulariteit. De Red Dot
Design Award is een prestigieuze Duitse
internationale designprijs.

&

Zacht gevoel onder
de voeten

geoptimaliseerde
akoestische
eigenschappen
OUR SUSTAINABILITY JOURNEY
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Vloerbedekking is
een ‘people business’
Een duurzaam bedrijf oprichten, begint met een gelukkige en gezonde
bedrijfscultuur. IVC Group kan rekenen op 1.500 medewerkers die alles in het werk
stellen om vloerbedekking van topkwaliteit aan onze klanten te leveren.
Tegelijkertijd streven ze naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dankzij
hun dagelijkse inspanningen en creativiteit zijn we in staat om onze portefeuille te
blijven uitbreiden en diversifiëren. Het welzijn van onze voltallige IVC-familie staat
centraal. Daarom laten we niets aan het toeval over in ons streven naar een veilige
en inspirerende werkplek.
Veiligheid komt op de
eerste plaats
Het is ons doel om een ‘zero
harm’-bedrijf te zijn met een
positieve en zorgzame cultuur,
waar veiligheid een intrinsiek
onderdeel van onze
bedrijfsvoering is.
De veiligheid en gezondheid van
onze medewerkers staat centraal
voor IVC Group. Wettelijke
veiligheidsvereisten, zoals het ter
beschikking stellen van
collectieve en persoonlijke
beschermingsmiddelen, vormen
hierbij de basis.
De zorg voor onze medewerkers
is van het grootste belang. Om dit
doel te bereiken, hebben we een
Health & Safety-plan opgesteld
dat uit drie centrale pijlers
bestaat:
■ Technische veiligheid:
In de afgelopen jaren hebben we
aanzienlijke inspanningen
geleverd om de technische
veiligheid van onze operationele
machines te verbeteren. We
blijven risicoanalyses uitvoeren
en onze installaties upgraden.
■ Organisatorische veiligheid:
Alhoewel we veel procedures en
instructies hebben opgesteld,
brengen we voortdurend
verbeteringen aan in onze
apparatuur en in de opleidingen
van onze mensen.
■ Veiligheidsgedrag en -cultuur:
We investeren voortdurend in
communicatie, opleiding en
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bewustwording om de veiligheid
en gezondheid in onze dagelijkse
activiteiten te waarborgen.
Enkel als we deze 3 centrale
pijlers bereiken, kunnen we tot
een 'zero harm’-bedrijf uitgroeien.

Een inspirerende werkplek
Onze ideale werkplek voelt niet
alleen als een veilige haven, maar
het is ook een plezier om er tijd
door te brengen. In 2019 creëerden
we een nieuwe thuis voor de

commerciële afdeling en
designafdeling van IVC Group.
Hierbij kwamen we tegemoet aan
de behoefte aan een
coworkingruimte waar onze
mensen, klanten en leveranciers in
alle comfort projecten kunnen
bespreken en uitvoeren. Het IVC
Flooring Development Centre in
Waregem is gevestigd in een
iconisch gebouw langs de E17. Het
gebouw is bekend om zijn hoekige
vormen en grote schuine
dakconstructies.

“Bij het ontwerp van ons Flooring
Development Centre stond het
welzijn van de IVC-medewerkers
centraal.”

Een inspirerende omgeving
creëren, was de onderliggende
gedachte van architect Glenn
Sestig bij de renovatie van de
eerste en tweede verdieping: “Het
doel om samenwerking te
bevorderen en tegelijkertijd het
welzijn van de medewerkers en
bezoekers van het centrum te
waarborgen, moest centraal
staan. Zowel wat de akoestiek als
de ergonomie betreft, hebben we
ervoor gezorgd dat de
kantoorruimtes aan de hoogste
eisen voldoen.” Naast de
functionaliteit zorgde de
bijzondere aandacht voor het
esthetische aspect voor een
verschillende identiteit in elke
ruimte. Een identiteit die past bij
de teams die er werken.
■ Talentontwikkeling bij
IVC Academy
De IVC Technical Training
Academy in ons Flooring
Development Centre wordt
gebruikt voor opleidingen, zowel

extern als voor onze
medewerkers. Wij beschouwen
dit als een geweldige manier om
onze kennis te delen met anderen
en om de talenten van onze
mensen verder te ontwikkelen.
Onze interne technische
initiatieopleidingen zijn
beschikbaar voor alle
medewerkers en zijn verplicht
voor nieuwkomers. Elke sessie
biedt plaats aan maximaal
18 personen. Op deze manier
creëren we een sfeer van
vertrouwen en dit bevordert de
interactiviteit. Het doel is om de
technische basiskennis over
producten en de betrokkenheid bij
de duurzaamheidsinspanningen
van IVC Group te vergroten door
onze mensen duidelijk te maken
hoe ze zelf hun steentje kunnen
bijdragen. Minstens een keer per
kwartaal of op aanvraag
organiseren we een
initiatieopleiding.

Wist u dat ...
in het eerste jaar meer dan
1.200 architecten, ontwerpers
en klanten uit 11 verschillende
landen het Flooring
Development Centre
bezochten?

Om onze technische kennis naar
onze klanten over te brengen,
bieden we ook externe technische
opleidingen aan. Heel regelmatig
organiseren we een reeks
standaardmodules. Voor grotere
groepen zijn er op maat gemaakte
sessies beschikbaar. Afhankelijk
van het publiek en het onderwerp
varieert de verhouding tussen
theorie en praktijk. Doordat ze in
ons Flooring Development Centre
plaatsvinden, zijn de meeste
opleidingen voor Belgische
klanten. Maar we zijn blij dat we
steeds meer groepen uit het
buitenland kunnen verwelkomen.
Bovendien beschikken we over
instructeurs en
opleidingsfaciliteiten in de
belangrijkste landen waar we
actief zijn.

Wist u dat ...
we de hoogte van onze
verpakkings- en
transportinstallaties
optimaliseren voor een beter
ergonomisch comfort?
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IVC-zomerbar
De gemeenschap is cruciaal
Om engagement aan te moedigen
en een gevoel van teamgeest te
creëren, organiseert IVC Group
groepsopleidingen en
verschillende sociale activiteiten
zoals onze jaarlijkse familiedag.
Op deze dag krijgen de partners
en kinderen van onze
medewerkers de kans om kennis
te maken met het bedrijf. Om de
gemeenschappen waartoe onze
mensen behoren, verder te
ondersteunen, sponsoren we
lokale sportclubs en bieden we
onderwijsprogramma's in
verschillende scholen aan. We
organiseren ook professionele
stages en introduceren
ambitieuze afgestudeerden in het
bedrijf via ons ‘Young Graduate’programma. Zo krijgen ze een
persoonlijk ontwikkelingsplan
om hun carrière uit te bouwen.
Bovendien ondersteunen we niet
enkel jong talent, maar talant van
alle leeftijden. We streven ernaar
om vaardigheden en expertise
binnen te halen, ongeacht
geslacht, huidskleur of
geloofsovertuiging. Wij hechten
veel belang aan diversiteit van
het personeel. Wat geslacht
betreft, stelden we de afgelopen
jaren met veel plezier vast dat het
aantal vrouwelijke medewerkers
bij IVC Group fel is toegenomen.
We zijn heel trots en blij dat 49%
van onze management- en
kantoorfuncties door vrouwen en
51% door mannen wordt bezet.

Onze bestuivers
beschermen

Omgevingsbeheer &
biodiversiteit

De overleving van de meeste
bloeiende planten is afhankelijk
van bestuivers. 80% van alle
bestuivende insecten zijn bijen.
Voor de bescherming van de
bedreigde bijenkolonies in België
werkt IVC Group samen met een
lokale imker. In het kader van het
‘Bees for Business’-programma
staan er sinds mei 2020 twee
bijenkorven naast de vijver van
ons Flooring Development Centre
geplaatst. Dankzij de
verscheidenheid aan planten in
naburige tuinen en parken
gedijen bijen in een zakelijke
omgeving. Ze zijn actief binnen
een straal van 1,5 tot 4 kilometer
rond het bedrijf. De bijenkorven
in ons Flooring Development
Centre leveren ongeveer 15 kg
honing per jaar op. Een mooi
geschenk voor onze klanten.

Als onderdeel van onze
Sustainability Journey zetten we
ons in voor het verbeteren van de
omgeving rondom ons. Zo houden
we op natuurlijke wijze van de
omgeving en de biodiversiteit in
stand en zorgen we ook voor de
verbetering ervan. We
investeerden meer dan € 200.000
in een sprinklerinstallatie bij onze
fabriek in Luxemburg om de
oorspronkelijke habitat van het
nabijgelegen bos en de rivier zo
goed mogelijk te herstellen. Dit
initiatief heeft bijgedragen aan de
terugkeer van een inheemse
beversoort na decennialange
afwezigheid.

Daarnaast stimuleert een
insectenhotel in onze
productiefaciliteit voor
tapijttegels in Moeskroen de
biodiversiteit door verschillende
nuttige soorten insecten, zoals
lieveheersbeestjes, vlinders en
groene gaasvliegen, onderdak te
bieden.

Open dag in
het Flooring
Development
Centre

Wist u dat ...
in het eerste volledige jaar
sinds de opening van onze
academie meer dan 300
partners (architecten,
ontwerpers, aannemers,
installateurs en retailers) er
een opleiding volgden?
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Ons contract voor de toekomst
Sustainability Journey 2040
In het licht van de grootste
milieu-uitdaging van onze tijd is
IVC Group zich bewust van de
noodzaak voor een
langetermijnstrategie voor de
duurzaamheid van ons bedrijf en
onze planeet. Daarom hebben we
ons ‘IVC Group Journey 2040’-plan
opgesteld. Dit plan bestaat uit vijf
gedurfde doelstellingen om onze
voorbeeldfunctie als
milieuvriendelijk vloerbedrijf waar
te maken.
De eerste en belangrijkste focus
van onze strategie is het streven
naar zero impact in de
waardeketen. Aan de hand van
vijfjarendoelstellingen willen we
onze CO2-uitstoot tot nul herleiden,
alle afval elimineren en
gebruikmaken van 100% duurzame
energie voor alle processen en
transportactiviteiten. Vervolgens
onderzoeken we het gebruik van
duurzame energiebronnen en het
hergebruik van de huidige
materialen. Op deze manier willen
we overschakelen van recyclage
naar circulaire productie.

Als vierde doelstelling wil IVC
Group ‘het gemakkelijkste bedrijf
om zaken mee te doen’, worden.
Van product tot service werken
we aan het beste kwaliteitsniveau
en streven we ernaar om
certificaties voor onze duurzame
producten te behalen. Niet alleen
om in de smaak te vallen bij onze
klanten, maar ook om onszelf
doelen te stellen op het gebied
van ecologie en verantwoord
ondernemen. Gedurende onze
hele reis zullen we nieuwe
competitieve bedrijfsmodellen
verkennen met als doel om de
samenhang van onze groene
inspanningen en een gezonde
winstgroei te garanderen. Op deze
manier willen we goed doen door
het goed te doen.

We willen een inspiratiebron zijn
voor degenen met wie we zaken
doen. Vanuit dit opzicht zullen we
meer interne en externe
opleidingen geven. Op deze manier
creëren we meer
milieubewustzijn en kunnen we
de talenten van onze medewerkers
verder ontwikkelen. Een open
communicatie rond onze
doelstellingen en lokale
gemeenschappen aanmoedigen
en bij onze activiteiten betrekken,
is essentieel om een geëngageerde
bedrijfscultuur op te bouwen. Via
onze inspanningen om mens en
milieu te beschermen, hoopt IVC
Group een voorbeeld te zijn voor
toekomstige generaties van
vloerontwerpers.

5 LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN:

1 Zero impact in de volledige waardeketen
►
►
►

2 circulariteit
►
►

►
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herontwerp van producten
gebruik van nieuwe en herbruikbare materialen en
duurzame bronnen
van recyclage naar circulaire productie

3 Leiderschap op vlak van innovatie
►
►

Niet alleen op het gebied van
materialen, maar ook op het
gebied van technologieën en
processen zoeken we voortdurend
naar manieren om de werking van
onze productiebedrijven te
verbeteren. Vanaf 2025 moet ons
meetbaar ‘IVC Group Journey
2040’-plan voor het leiderschap op
vlak van innovatie in de
wereldwijde innovatieaanpak van
IVC Group worden
geïmplementeerd en door
multidisciplinaire projectteams
worden gecontroleerd. Voor de
uitrol vertrouwen we op een divers
kennisnetwerk van leveranciers,
klanten en instellingen.

geen afval
geen schadelijke uitstoot
100% duurzame energie in processen en transport

►

nieuwe technologieën en materialen verkennen
slimme oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de
levenskwaliteit
een divers kennisnetwerk organiseren voor samenwerking
met leveranciers, klanten en instellingen

4 Het gemakkelijkste bedrijf om zaken mee te doen
►
►
►

van product tot service
gecertificeerde duurzame producten van topkwaliteit
nieuwe competitieve bedrijfsmodellen verkennen

5 Bewustwording en betrokkenheid
►

►
►

onze zakenpartners bij onze activiteiten betrekken
en inspireren
talent opleiden en ontwikkelen
lokale gemeenschappen betrekken
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