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PEFC er et godkendt miljømærke
PEFC Danmark har vokseværk. Dit lokale byggecenters PEFC-certificering er  
din garani for at kunne byde på offentlige udbud og overholde tømmer-
forordning-EUTR. 

Internationalt udbredt
Der er PEFC-certificerede leverandører i hele verden.

PEFC er internationalt anerkendt og globalt udbredt. PEFC logoet er et  
beskyttet varemærke, og du kan altid tjekke PEFC-certificerede produkter på: 
www.pefc.org/find-certified/certified-certificates 
Hold dig opdateret om bæredygtigt byggeri på www.pefc.dk.

PEFC Danmark
PEFC Danmark vedligeholder og udvikler det danske PEFC-system for 
bæredygtig skovdrift.

Alle landsdækkende organisationer med interesser knyttet til driften af danske 
skove kan blive medlem af PEFC.

For yderligere information 

PEFC Danmark 
Amalievej 20 
DK-1875 Frederiksberg C 
 
Tlf: + 45 60 60 56 49 
Info@pefc.dk 
www.pefc.dk 
www.facebook/pefcdanmark

“Se efter PEFC-logoet  

- Det er din garanti for 

certificeret træ” 
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Markér dig med PEFC-logoet!
PEFC-logoet på produkterne giver den enkelte forbruger mulighed for at 
identificere og vælge produkter fra bæredygtigt forvaltede skove - Det vil den 
bevidste forbruger have!

Lær PEFC-logoet at kende
  Som PEFC-certificeret, kan du ansøge om en PEFC-logolicens. 

  Alle logolicensbrugere har en unik PEFC-logolicens kode.

  Vores labelgenerator sikrer den bedste opløsning af logoet.  
        Generatorens PEFC-logoer er alle godkendte og sikrer, at dine kunder ser  
        et genkendeligt logo.

  Find inspiration til brug af logo på http://pefc.dk/markedsforing/overblik

  ”PEFC logo usage toolkit” er en vejledning, der er designet til at hjælpe  
         licens-brugere i at anvende logoet og etiketter konsekvent med hensyn til  
         design, layout, og i overensstemmelse med PEFC tekniske krav og  
         branding.

Om du er et byggecenter eller producent med en PEFC-certificering, så har du 
mulighed for at bruge det verdenskendte og beskyttede varemærke ”PEFC”. 
Brug det på din hjemmeside, dine brochurer eller i andet salgsmateriale, så 
forbrugeren kan se du sælger bæredygtigt. 

  Dine produkter – Brug PEFC-logoet på dine produkter, så 
        forbrugerne ved det er et bæredygtigt produkt.

  Din hjemmeside – Synliggør din PEFC-certificering. Gør fx dit 
        PEFC-certifikat synligt for dine kunder. Beskriv din bære-
        dygtighed og brug PEFC-logoet.

  Din udstilling – Sæt præg på din udstilling med PEFC-logoet,  
        så sælger og kunder ved at produktet er bæredygtigt.

  Marketingsmateriale – PEFC-logoet i dit materiale fx i dine 
        brochurer eller i andet salgsmateriale, så forbrugeren kan se,
        at du sælger bæredygtigt.

  Kommunikation - Blive en del af PEFC Danmark ved at like  
        vores facebook-side og hold os orienteret om jeres produkter.  
        Vi samarbejder gerne om projekter, der kan fremme kendskabet  
        til PEFC.
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