
NH Hotel Group recyclet twee ton kurk in haar hotels
Resultaten CORK2CORK sustainability initiatief

21 JANUARI 2015, MADRID

MADRID - 21 januari 2015 - Het CORK2CORK initiatief van NH Hotel Group heeft tot nu
toe ruim 1994 kilogram gerecyclede kurk opgeleverd. Meer dan 75 hotels van NH
Hotel Group in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland hebben sinds de
start van het project kurken van wijnflessen verzameld, die vervolgens zijn gebruikt
voor de constructie en isolatie van hotelmuren en -vloeren. Hiermee levert
CORK2CORK een substantiële bijdrage aan de realisatie van
de duurzaamheidsdoelen van NH Hotel Group. 

CORK2CORK valt onder het sustainabilitybeleid van NH Hotel Group en is uitgerold in
samenwerking met Amorim, wereldwijde producent van kurk en kurkhoudende
bouwmaterialen. Doel is om de fleskurken die gebruikt worden in de hotels een tweede leven
te geven door deze te hergebruiken als bouw- en isolatiemateriaal.
De ingezamelde kurken zijn samen goed voor 8000m2 aan muur- en vloeroppervlakte,
ingezet voor de bouw en renovatie van meer dan 300 hotelkamers. 

"We zijn heel trots op dit resultaat van het Cork2Cork programma. We hebben een mooi
natuurproduct een tweede leven kunnen geven. Dit is één van de voorbeeldprojecten
waarmee we concrete vorm geven aan ons sustainabilitybeleid richting interne en externe
betrokkenen," aldus Mónica Chao Janeiro, Director of Environmental Management and
Sustainability van NH Hotel Group. "De enthousiaste reacties en het mooie resultaat van deze
actie motiveert ons om op deze weg verder te gaan met de duurzaamheidsprojecten in onze
bedrijfsvoering."

Carlos de Jesus, Director of Communication and Marketing bij Amorim, beaamt het belang
van de actie: "Een prestigieuze hotelketen als NH Hotel Group begrijpt de waarde en
duurzame effecten van het gebruik van kurk en heeft een enorm bereik door deze actie te
delen met al haar gasten die verblijven in hun Europese bestemmingen. De support van NH
Hotel Group is niet alleen goed nieuws voor Amorim, maar ook voor de rest van de
kurkindustrie en de mediterrane kurkbossen, die zeer belangrijk zijn voor Portugal en Spanje". 

Natuurkurk als materiaal 

Natuurkurk is na recycling uitstekend te gebruiken voor de productie van muur- en
vloerbedekking. Dankzij haar isolerende werking is het in staat geluidsinvloeden tegen te gaan



en bij te dragen aan energiezuinige verwarming of koeling van een gebouw. Daarnaast wordt
het gerecyclede materiaal gebruikt voor heel veel verschillende toepassingen in de luchtvaart-,
mode- en designindustrie. 

Over Corticeira Amorim 

Amorim is opgericht in 1870 en is de grootste producent van kurkproducten ter wereld. De
bedrijfsvoering is gericht op de ontwikkeling en innovatie binnen de gehele
kurkindustrie. Kenmerkend voor Amorim is de productie van niet-alledaagse toepassingen van
het materiaal, zoals Olympische sportbenodigdheden, wereldwijde architectuurprojecten, weg-
en spoorbouw en ruimtevaart. Amorim daagt hedendaagse kunstenaars, designers en
wetenschappers uit om de eindeloze mogelijkheden van het product te verkennen. Met meer
dan 20.000 afnemers en een jaarlijkse omzet van rond de €500 miljoen, gegenereerd in 103
landen, is Corticeira Amorim een belangrijke speler in de internationale beweging die werkt
aan de bescherming en het voortbestaan van miljoenen kurkeiken in het west-mediterrane
grondgebied. 

Website NH Hotel Group
http://www.nh-hotels.com

Website Amorim
http://www.amorim.com
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""We zijn heel trots op dit resultaat van het Cork2Cork programma. We hebben een
mooi natuurproduct een tweede leven kunnen geven en geven daarmee concrete vorm
aan ons sustainabilitybeleid richting interne en externe betrokkenen. De enthousiaste
reacties en het mooie resultaat van deze actie motiveert ons om op deze weg verder te
gaan en uit te kijken naar volgende duurzaamheidsprojecten in onze bedrijfsvoering.""
— Mónica Chao Janeiro, Director of Environmental Management and Sustainability van NH Hotel Group
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""Een prestigieuze hotelketen als NH Hotel Group begrijpt de waarde en duurzame
effecten van het gebruik van kurk en heeft een enorm bereik door deze actie te delen
met al haar gasten die verblijven in hun Europese bestemmingen. De support van NH
Hotel Group is niet alleen goed nieuws voor Amorim, maar ook voor de gehele
kurkindustrie en de verbouwing van Mediterrane kurkbossen, die zeer belangrijk is voor
Portugal en Spanje". "
— Carlos de Jesus, Director of Communication and Marketing bij Amorim
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OVER NH HOTEL GROUP

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met ruim 375 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship hotels, de
nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht
klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. NH Hotel Group
wil binnen 5 jaar in de top-2 staan van hotelketens die zowel zakelijke- als privéreizigers overwegen op het moment
dat zij een reis plannen. Hiertoe wordt op grote schaal geïnvesteerd in faciliteiten, IT en trainingen. Onlangs werd
NH Hotel Group bekroond met een Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014. Kijk voor meer informatie op
www.nh-hotels.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has over 375 hotels in 28 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. NH Hotel Group wants to be part of the top-2 hotel chains that
business- and leisure travelers consider at the moment of planning a trip. To achieve this, the chain is investing in
facilities, IT and trainings. Recently the NH Hotel Group was awarded with a Zoover Award for Best Hotel Chain of
the Netherlands 2014. For more information, visit www.nh-hotels.com.
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