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Kvik udvider sortimentet af FSC® certificerede produkter
I 2011 var Kvik blandt de første køkkenproducenter, der fik FSC certificeret hele sortimentet af
bordplader i massiv træ. Nu har køkkenvirksomheden taget endnu et stort skridt i arbejdet for at
udbrede certificeringen, idet sortimentet af låger nu som standard leveres som FSC certificeret.
Kvik tager nu et stort skridt videre i arbejdet med at udbrede FSC certificeringen af produktsortimentet. Konkret
betyder det, at alle låger som standard leveres som FSC certificerede – dog med undtagelse af enkelte låger,
der udfases helt af sortimentet omkring årsskiftet.
Hos Kvik er dette et naturligt videre skridt i processen for at fremme bæredygtige produkter i køkkenbranchen.
Ingen meromkostning for slutkunden
”Kvik er blandt de største aktører i køkkenbranchen, og vi har et ansvar for at sikre, at vores produkter
tilvejebringes på en facon, der tager hensyn til mennesker og miljø. Vi har fuld tillid til, at FSC ordningen sikrer
dette på bedst mulig vis. Alle vores bordplader i massiv træ er FSC certificerede, så det var meget naturligt for
os også at gøre det til standard på lågesortimentet,” fortæller kvalitetschef hos Kvik A/S Hans-Jørgen Fangel og
fortsætter:
”Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at denne standard på lågesortimentet ikke medfører
meromkostninger for slutkunden i forhold til tidligere. Med denne udbygning af FSC mærkede produkter tager
Kvik et aktivt skridt i retningen for at gøre bæredygtighed til en selvfølge, når man handler køkken, bad eller
garderobe hos os,” siger han.
Stor tilfredshed hos FSC Danmark
Hos FSC Danmark, der arbejder for at fremme kendskabet til ordningen, ser man særdeles positivt på det
markante skridt Kvik har taget i forhold til at indføre FSC som standard på lågesortimentet.
”Forbrugernes kendskab til FSC-mærkede produkter er i markant vækst, og det forplanter sig helt naturligt ud i
virksomhederne. Mange virksomheder indfører derfor FSC certificeringen som et alternativ til de ikke mærkede
varer, men få gør det rent faktisk til en standard, som det er tilfældet med Kviks certificering af lågesortimentet,”
siger sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm og fremhæver Kviks tiltag som et eksempel for
resten af branchen:
”På det område er Kvik en klar first mover i køkkenbranchen, og vi håber at andre virksomheder vil følge samme
spor”, siger hun.

Faktaboks

FSC står for Forest Stewardship Council® og er en anerkendt international non-profit mærkningsordning
til træ og papir

FSC-mærket sikrer ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden
over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove

FSC er den eneste globale mærkningsordning til træ, der har bred opbakning fra grønne organisationer
som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT-kartellet og fra
virksomheder verden over

I 2011 var Kvik blandt de første køkkenproducenter til at omlægge hele sortimentet af bordplader i
massiv træ til FSC mærkede

Kvik arbejder med FSC mærkningen som et vigtigt led i strategien om at sikre en bæredygtig produktion,
der tilgodeser både natur, dyr og mennesker
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For mere information om FSC, se www.fsc.dk eller www.fsc.org (internationalt site).
Mere information om Kvik, se www.kvik.dk
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Forslag til billedtekst
Som den første køkkenproducent indfører Kvik FSC mærkningen som standard på lågesortimentet, som ved
årsskiftet vil være 100% FSC certificeret.
Pressefotos kan hentes på adressen: http://www.kvik.dk/da-DK/Presserum

