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Maxbo Proff  bidrar med å finne løsninger som oppfyller din 
oppdragsgivers miljøambisjoner. Maxbo Proff kan gi deg gode råd, 
om alt fra konstruksjonsløsninger til logistikk og avfallshåndtering på 
byggeplass. Vi har god erfaring med BREEAM prosjekter, og har 
levert til mange miljøprosjekter.

Vi skal gjøre det enklere for deg og ditt prosjekt å ta gode og riktige 
miljøvalg!
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Hvordan vite hva som er de mest miljøvennlige produktene?

Forbrukerkunden



Våre sertifiseringer
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11 MAXBO varehus Alle egeneide varehus og 
logistikkenheter



Trelast, trebaserte plater og heltreprodukter

• Alt som selges gjennom egeneide varehus/logistikkenheter 
er sertifisert. Planer om å inkludere franchise også.

• Planer om å inkludere dører og vinduer i sertifiseringen

• Dagens sertifiseringsandel er på 87% - målsetning om 90%

• Dette får vi til ved bevisst valg av leverandører, og gjennom 
dialog og samarbeid med våre leverandører 
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Løvenskiold Skog er også PEFC sertifisert

Løvenskiold Skog har vært sertifisert siden 2000



Møte kundekrav
- Private og offentlige miljøkrav
- Preferanser fra handel og forbrukere

01
Ta en posisjon
- Strategi på bærekraft og miljø
- Tilgang til kjøpesterke markeder 

02
Sikre innkjøpet
- Etterlevelse av lover og regler
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PEFC sertifisering og logobruk skaper forretningsmuligheter 
og konkurransefortrinn



Vi er PEFC sertifisert fordi våre kunder vil ha det

• Mange byggherrer, særlig offentlige, etterspør og noen ganger krever at 
treprodukter skal komme fra dokumentert bærekraftig skog

• De store entreprenørkundene etterspør dokumentasjon på at verdikjeden er 
bærekraftig – og sporbarhet på produktene

• Den letteste måten for oss å etterkomme disse kravene er å være PEFC sertifisert
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Sertifiserte produkter etterspørres av miljøstandarder



Våre sertifiseringer

04.06.201910



Gjør det enkelt å dokumentere

• Dokumentasjon på en bærekraftig 
verdikjede finnes som stempel på 
våre fakturaer

• PEFC sertifikatet sendes ofte med 
som dokumentasjon i tilbudsfase

• Dokumentasjon på overholdelse av 
EU’s Tømmerforordning
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