Keflico og miljøet
Størstedelen af Keflico’s produkter består af træ, der er et materiale skabt af naturen og intet
mindre end verdens mest miljøvenlige råstof (Kilde: Træ.dk). Vi føler et særligt ansvar for at
værne om miljøet.
I Keflico tager vi den bæredygtige udvikling seriøst. Det er en del af vores DNA at fremme
indkøb og anvendelsen af træ på en lovlig, ansvarlig og bæredygtig måde ved blandt andet at
arbejde systematisk med due diligence af vores leverandører i henhold til EUTR samt at være
CoC-certificeret med mere. Se vores kundeløfter.

Bæredygtig indkøbspolitik
Hos Keflico tager vi den bæredygtige udvikling seriøst og offentliggjorde i 2016 denne
bæredygtige indkøbspolitik for alt træ, vi indkøber og sælger.
Vores bæredygtige tankegang læner sig godt op af værdien ordentlighed. Dette betyder, at vi
udover at gøre alting med respekt, ærlighed og ansvarlighed, tænker bæredygtigt både nu og
på den lange bane.
I 2020 er det hensigten, at 50 % af alt træ, der købes og sælges af Keflico, skal have en
bæredygtig, sporbar oprindelse. Indkøbsaftalen er et resultat af samarbejdet mellem Keflico
og FSC Danmark.

CoC-certificeret
Vi oplever, at efterspørgslen efter certificeret træ fortsat er stigende, derfor er vi CoC (Chain of
®

Custody) certificeret til at håndtere FSC og PEFC™ certificeret træ og pladeprodukter.
Denne CoC-certificering sikrer dig sporbarhed af træet hele vejen gennem forsyningskæden.
®

Du kan derfor købe en stor andel af vores træ- og pladeprodukter som FSC og PEFC™
certificeret. Herigennem støtter både du og Keflico bæredygtig skovdrift.
Download certifikater her: FSC Certifikat Keflico / PEFC Certifikat Keflico
Registration Code Number for FSC: NC-COC-012337

®

På Keflico’s hjemmeside finder du FSC mærket ved de af vores produkter, som vi lagerfører
®

®

som FSC certificeret. Vi kan herudover skaffe mange andre FSC produkter på forespørgsel.

På Keflico’s hjemmeside finder du PEFC™ mærket ved de af vores produkter, som vi
lagerfører som PEFC™ certificeret. Vi kan herudover skaffe mange andre PEFC™ produkter
på forespørgsel.

EUTR
Gennem høj etik og moral er vi en virksomhed, der jævnfør EUTR (EU’s Tømmerforordning)
udelukkende handler med lovligt skovet træ, og, så vidt det er muligt, baserer vores
forretningsgrundlag på handel med bæredygtigt træ.
Keflico arbejder via Dansk Træforening og vores merkantile adfærd aktivt for udbredelsen af
®

certificeringer såsom FSC , PEFC™, MTCC og LEI. Disse certificeringer giver alle, på
forskellige niveauer, garanti for at træet er lovligt og fra bæredygtig produktion.

Indkøbspolitik for Træ
Keflico har i foråret 2016, som den første af en række danske træleverandører, offentliggjort
en indkøbspolitik for alt virksomhedens træ.
I 2020 er det hensigten, at 50 % af alt træ, der købes og sælges af Keflico, skal have en
bæredygtig sporbar oprindelse.
Hent Keflico’s indkøbspolitik for træ her.
Indkøbsaftalen er et resultat af samarbejdet mellem Keflico og FSC Danmark. Aftalen indfases
fra foråret 2016, og understøttes af flere delmål undervejs samt årlig evaluering.
Dertil læner den bæredygtige tankegang sig godt op ad værdisættet for Keflico, der oplever en
stadig større og større efterspørgsel på certificeret træ (og pladeprodukter). Derfor virker det
naturligt at tage skridtet videre.

Mindre kendte træsorter som fast lagervare
Bæredygtigt træ sikres ikke alene gennem certificering. Som et led i den bæredygtige
indkøbspolitik skal Keflico nemlig sørge for altid at have minimum tre mindre kendte FSCcertificerede tropiske træsorter på lager.
FSC Danmark gør samtidig et ekstra stort stykke arbejde, for at udvide byggeriets vigtigste
beslutningstageres horisont for tropisk træ, ved at undervise arkitekter og rådgivere i mindre
kendte træsorter. Hvilket forhåbentligt fører til en kun endnu større efterspørgsel på mindre
kendte, certificerede tropiske træsorter.
®

Se efter FSC og PEFC™ mærket på vores produkter her på hjemmesiden.

