
DGNB-certificeret byggeri
Svane Køkkenet bidrager til certificering af bæredygtigt byggeri



OM SVANE KØKKENET ERHVERV

Svane Køkkenet har i 30 år været et af danskernes foretrukne køk

kenbrands – og vi har næsten lige så længe været det sikre kort på 

hånden for professionelle samarbejdspartnere.

Hos Svane Køkkenet stiller vi store krav til os selv og vores under

leverandører og arbejder kontinuerligt og utrætteligt med at forbed

re os i alt hvad vi gør. Også når det gælder at sikre mindst mulig 

påvirkning af miljøet. Økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn 

er en naturlig del af måden, vi arbejder på, og vi har en helheds

orienteret tilgang til produktudvikling. Derfor er vi stolte over at 

være en troværdig sparringspartner til det bæredygtige byggeri. Vi 

uddanner løbende vores erhvervskonsulenter i viden om miljø og 

bæredygtighed, så de kan være jeres sparringspartner på området, 

og vi arbejder hele tiden på at forbedre og optimere vores produktion 

og produkter, så vi kan blive endnu bedre til at passe på miljøet og 

opfylde de krav der stilles.

Vi gør os umage i alt, hvad vi gør. Det vil du også opleve, når du 

møder os.

Hos Svane Køkkenet følger vi Green Building Council Denmark og 

har dermed kortlagt, hvordan vores produkter bidrager til kriterierne 

i DGNB. Vi har udarbejdet udførlig dokumentation for de kriterier, 

der er relevante for Svane Køkkenets produkter. 

Her får du et overblik over, hvordan Svane Køkkenet kan bidrage 

til certificeringen af bæredygtige bygninger. Dokumen tationen er 

projekt specifikt, så tag os med på råd allerede i starten af byggeriet. 

Således kan vi sammen sikre de bedste løsninger for netop dit  

projekt.

HVAD ER DGNB
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er 

en tysk certificeringsordning for bæredygtige bygninger, 

som Green building Council Denmark har udvalgt som 

standarden i dansk byggeri og står for at oversætte ind i 

en dansk kontekst. 

Afhængigt af ambitionsniveau kan en bygning blive 

tildelt enten DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. 



Hvordan Bidrager SVANE til DGNB certificeret byggeri
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Vores produkter overholder ENV 1.2. Certificere

de Svanekøkkenmontører er uddannet i anven

delse af montagematerialer, der imødekommer/

overholder ENV 1.2.

Vi anvender certificerede bæredygtige råvarer.

Vi arbejder aktivt med recirkulerede materialer 

og kontinuerligt med at hele tiden forbedre os 

på dette område. 

For at produkterne får den optimale levetid, 

skal indbygningen være korrekt. Montering 

med en certificeret montør er din garanti for et 

godt håndværk. Vi garanterer for kvalitet og 

holdbarhed og kvitterer med en udvidet rekla

mationsret fra 2 til 5 år. 

Alle Svane køkkenets produkter er indeklima

mærkede.

Derudover har vi et stort sortiment af hårde

hvidevarer, der understøtter godt og sundt 

indeklima.

Vores konsulenter vejleder gerne omkring  

plandisponering såfremt byggeriet tillader det.

Vores konsulenter er klar til at rådgive om, 

hvordan dette bedst gøres. 

Vores brede sortiment tilbyder løsninger, der 

er rengøringsvenlige og kræver minimalt ved

ligehold. Tag os med på råd, så vi kan finde 

den bedste løsning til dit projekt 

Køkkener og skabselementer fra Svane Køkke

net er af høj kvalitet og kan nemt nedtages og 

genbruges som hele elementer. 

Vi stiller materialespecifikke EPDer til rådighed. 

Produktspecifikke EPDer er under udarbejdelse.

Livscyklusvurderingen er projektspecifik. Den 

udregnes på baggrund af informationer fra dit 

projekt. Som input til LCAberegningen skal du 

bruge oplysninger om materialemængder.

Kriterie  

 

Kriterienavn 

Vejledning om vedligehold og brug af 

bygning

Klar og tydelig vejledning til hvordan du sikrer 

optimal vedligehold og levetid på vores pro

dukter. 

BIMmodeller stilles til rådighed for at understøt

te krav om komplet BIMmodel.

Note: udarbejdet iht. DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer. Version 2020.

Det får du med Svane Køkkenet



FIND MERE PÅ svane.com/erhverv/baeredygtigt-byggeri 

FSC®

Ansvarlig produktion af bordplader i massivtræ med FSC® certifice ring. FSC (Forest Stewardship Council®) 

er en glo bal nonprofit mærk ningsordning for an svarligt produ ceret træ. Når en bord plade i massivtræ fra 

Svane  Køkkenet er FSCcertificeret, er det en garanti for produktion med omtanke; der fældes ikke mere træ 

end naturen kan nå at reproducere, skov arbej derne har godkendte arbejds forhold og får en ordentlig løn, 

dyr og plan teliv beskyttes, og så får de lokale ikke mindst del i ind tægterne fra skoven til opbygning af skoler 

og klinikker. Alle FSCcertificerede bordplader fra Svane Køkkenet leveres uden merpris.

Dansk Indeklima Mærkning

Svane Køkkenets produkter har fået tildelt Dansk Inde klima Mærk ning, så du kan vælge et køkken, der 

sikrer dig et bedre indeklima. Svane Køkkenets indeklima mærkede produkter har gennemgået omfattende 

tests, så der er dokumentation for minimal afgivelse af kemiske stoffer og dufte til luften.


