Malgodt.dk
CSR Strategi
En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og
håndtering af maling.
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OM OS
Malgodt.dk er en moderne detailforretning der sælger maling, malertilbehør samt gør-detselv produkter af høj kvalitet. Hos Malgodt.dk har du mulighed for at handle både fysisk og
online. Vi yder professionel rådgivning og du vil altid opleve, at der tages hånd om dine
eventuelle spørgsmål både før og efter din bestilling.
Med hovedsæde i Aarhus, Danmark har vi – i vores optik – et stærkt fundament for at
navigere i et miljøbevidst samfund. Da vores leverandører overvejende er skandinaviske,
deler de i høj grad samme tilgang til bæredygtighed. Dette udtrykkes blandt andet i de
miljøkrav og certificeringer, som vores produkter følger.

MALGODT.DK OG BÆREDYGTIGHED
Hos Malgodt.dk handler bæredygtighed først og fremmest om at kunne forhandle, sælge
og levere produkter af høj kvalitet, der holder både overflade og farve i mange år.
Særligt ved håndtering af ordrer gør vi en aktiv indsats for at minimere spild og forbruget
af pap, plastik og miljøbelastende materialer ved at benytte genanvendelige materialer.
Derfor vælger vi med hensyn til sortiment og egne produkter i høj grad producenter som
kan producere relativt tæt på Danmark, herunder Europa og Skandinavien.
Ligeledes er det et ønske for os, at eventuelle rester i produktionen kan genanvendes.
Vi gør en aktiv indsats for at nedbringe det miljømæssige aftryk på vores planet.
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VORES FOKUS VED HÅNDTERING AF MALING OG ORDRER
Håndtering og salg af maling - særligt online - kræver omtanke for at minimere det
miljømæssige aftryk. Som tidligere nævnt er vores primære fokus at forhandle
højkvalitetsprodukter med en stærk og lang holdbarhed.
Derudover fokuserer vi på at håndtere disse produkter på den mest miljøvenlige måde.

BÆREDYGTIGE FRAGTMATERIALER
Maling er en kompliceret vare at fragte. Hos Malgodt.dk bestræber vi os på at
levere dine varer på den mest miljøvenlige og sikre måde. Vi arbejder aktivt med dette mål
på flere forskellige måder. Vores første prioritet er at få din bestilling sikkert frem, for hvis
dine varer går i stykker undervejs, er det en endnu større belastning for miljøet.
Pap. Vi benytter 100% genanvendeligt pap til forsendelser. Vores papkasser er miljøvenlige
og lavet af genbrugspapir. Vi bestræber os på at anvende den mindst mulige mængde pap
til din forsendelse. Har du på et tidspunkt noget papemballage, kan du med fordel forsøge
at genanvende det.
Plastik. Vi er bevidste om at plastik belaster miljøet. Derfor stræber vi efter at anvende så
lidt som overhovedet muligt. Vi bruger udelukkende genbrugsplast, som vi oftest får fra
vores leverandører og lokale naboer.

MILJØVENLIGE RØREPINDE
Vores rørepinde er fremstillet af 100% FSC certificeret bøg. FSC-certificering sikrer at der
reproduceres mere træ end der fældes. Samtidig sikrer det dyr- og planteliv samt
ordentlige vilkår for skovarbejdere. Når vi får produceret rørepinde, opstår der et
restprodukt. Dette restprodukt anvendes til produktion af træbriketter og savsmuld. På
denne måde sikrer vi - og vores leverandører - minimal belastning af miljøet.
Vores rørepinde er produceret i Europa, så forurening fra transport minimeres.

MILJØMÆRKEDE PRODUKTER
Vores mission er at vi rådgiver, sælger og sender maling og tilbehør til hele Danmark. Dette
indebærer for os at være med til at skabe et moderne og miljøvenligt indeklima. Både hvad
angår farve og udtryk, men mindst ligeså vigtigt også i forhold til indholdsstofferne i
maling. Derfor vil vores indendørs maling som minimum leve op til en af senere viste
miljøcertificeringer.
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MILJØMÆRKET PRODUKTSORTIMENT
2025

2020

INDENDØRS MALING

100%

70%

50%

UDENDØRS MALING

25%

0%

UDENDØRS MALING

INDENDØRS MALING

85%
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CERTIFICERINGER

EU ECOLABEL
… også kaldet EU-blomsten, kender du
garanteret fra en lang række forbrugsprodukter.
Et produkt med EU Ecolabel lever op til en række
skrappe krav i forhold til råvarer, miljøvenlig
produktion samt hvordan der kan spares mest
muligt på energi- og vandforbrug i hele
processen. Certificeringen er også en indikator
for god kvalitet, da varer af dårlig kvalitet og kort
holdbarhed belaster miljøet.

SVANEMÆRKET
Svanemærket stiller produktspecifikke krav. For
dig betyder det, at maling og produkter med
svanemærket lever op til specifikke krav vedr. det
valgte produkt og dermed ikke blot generelle
krav. Produkter med svanemærket opfylder
strenge krav om at nedbringe indholdet
kemikalier i produktet. På denne måde kan
malingen også opløses i vand og genbruges.
Certificeringen er tidsbegrænset og kommer der
nye krav, skal produkterne evalueres igen.

ASTMA-ALLERGI DANMARK: DEN BLÅ KRANS
Den Blå Krans er et allergimærke, hvis formål er
at gøre det lettere for dig at vælge sundheds- og
allergivenlige produkter. Den Blå Krans har fokus
på personlig sundhed, og bruges primært til
produkter, hvor der generelt kan være en risiko
for allergisymptomer. Disse reduceres kraftigt
når produktet er mærket med Den Blå Krans.
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NAAF (NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND)
Produkter med NAAF-certificering er produktet
uden MI. MI – methylisothiazolinone - er et
konserveringsmiddel som tilsættes produkter
med vand for at bremse forekomsten af
mikroorganismer. MI forhindrer så at sige
produktet i at rådne. Maling er fri for MI, når
produktet er allergimærket med NAAF eller et
andet allergiforbund.

INTELLIGENT MALING
Rockidan A/S har lanceret mærket ”Intelligent
Maling”, som sikrer at produktet er allergitestet
samt på mineralsk basis. Maling med dette
mærke har særlige egenskaber og bidrager til et
sundere indeklima.

EUROFINS: INDOOR AIR COMFORT
Indoor Air Comfort er et internationalt mærke
som sikrer, at malingen overholder lovmæssige
krav om grænseværdier for emission af flygtige
organiske forbindelser, dvs. organiske
forbindelser som særligt fordamper. Når maling
har dette mærke sikrer du at malingen ikke
indeholder skadelige stoffer.
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