
Att hela kedjan från plantage till kund är känd ger en trygghet för kunden.

Teaken vi säljer kommer från våra egna FSC-certifierade plantager i Panama. Plantager vilka ägs och 
förvaltas av dotterbolaget Ecotopia Teak. Inga mellanhänder används.

• FSC-certifieringen innebär att du som kund kan känna dig säker på att produkterna du köper  
kommer från ansvarsfullt skötta skogar. 

• Märkningen är också en garanti på att en vara inte innehåller trä från illegalt avverkade skogar.

FSC®-certifierad teak från våra Plantager i Panama

FSC (Forest Stewardship Council®) är en organisation 
som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC 
utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvars-
fullt bruk av skogen. Bland annat slår FSC:s regler vakt 
om hotade djur och växter, markens framtida förmåga 
att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som 
arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.
www.fsc.org

Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska 
mångfalden, och för att säkerställa en hållbar försörjning 
genom att förändra praxis av markanvändning, affärs-
verksamhet och konsumentbeteende.
www.rainforest-alliance.org



Produkter av FSC®-certifierad teak 
Vi erbjuder ett antal hyvlade produkter, men kan även 
hyvla produkter efter kundens önskemål. Dessutom kan 
vi leverera sågad teak i standarddimensioner eller kund-
specifika dimensioner, i olika kvaliteter.

Exempel på produkter
• 21 mm Trallbrädor
• Fasadpanel 21*140 mm
• Massiva Golv, även båtgolv för 

t.ex. badrum
• Listverk
• Rundstav
• Trallrutor
• Blomlådor
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Golv och panel

Båtgolv
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RundstavDörrar Blomlådor

Trallbrädor



Plantageodlad teak bidrar till att bevara de  
tropiska regnskogarna, med allt vad det innebär 
för växthuseffekten och jordens artrikedom.  
Teakplantagerna bidrar även till att binda  
koldioxid och att därmed lindra den globala 
uppvärmningen. 

Genom att producera teak i plantageform  
minskas behovet av avverkning av teak och  
andra tropiska träslag i naturskog. Ecotopia 
Teaks plantager planteras på före detta  
betesmark och ökar därför den biologiska  
mångfalden, minskar erosionen, skyddar mot 
översvämningar och förbättrar vattenkvaliteten. 
Det ges säkra arbeten i fattiga områden med 
stor arbetslöshet.

På Ecotopia Teaks plantager uppfylls bland 
annat FSC:s krav på att säkerställa minst 10% 
med områden med naturskog med god margi-
nal. Som en del av åtagandet inför FSC utbildas 
även all personal i miljöfrågor, vilket bidrar till 
att höja medvetandet om miljön även utanför 
plantagens gränser.

Tack vare att Ecotopia Teak värnar om markens 
kvalitet och bördighet kan ny teak planteras i 
cykel efter cykel och binda upp mer kol i varje 
vända.

Eftersom teak inte växer naturligt i Panama finns 
ingen risk för fusk med inblandning av urskogsteak.

Det miljövänliga alternativet

Kontakt
Boxhult AB • Båraryd 15 • 332 92 Gislaved
Tfn: 0371-982 50

www.boxhult.se
www.ecotopiateak.com


