
MILJØVENLIGT OG BÆREDYGTIGT

BETYDNINGEN AF KORK
 
Korkeg (Quercus Suber L) tilhører egetræs familien. 
Kork er korkegens bark. Dens værdi er ikke ude-
lukkende baseret på de produkter, der kan produ-
ceres af selve korken, men i høj grad på alle de 
landbrugs-, skov-, pastorale- og jagtaktiviteter, der 
uløseligt hænger sammen med dyrkning af korkege.
Regelmæssig udvinding af kork – en proces, der 
kaldes stripning – er et afgørende bidrag til den mil-
jømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed 
i landdistrikterne i middelhavsregionen, hvor korke-
gen findes.
 
 
 
 
 

 
 
Portugals korkskove på ca. 700.000 ha – nærmere 
kendt som "Montado" – er et typiske iberisk land-
skab. Derfor er korkskove og plantager grundlaget 
for en positiv udvikling af områdets naturlige biodi-
versitet, der omfatter nogle af de mest truede arter 
i verden: den iberiske los, den spanske kejserørn, 
sorte storke, ulve og vilde bjørne.
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UNIKT RÅMATERIALE
100% naturlig, vedvarende og genanvendelig kork 
er et unikt råmateriale med usædvanlige egenska-
ber. Hemmeligheden ligger i korkens cellestruktur, 
som ligner biernes honningceller. Hver celle funge-
rer som en miniature af en naturlig termisk isolator, 
men har også støddæmpende egenskaber og giver 
en fantastisk reduktion af rum- og trinstøj.
Ved brugen af kork i alle vores Wicanders produkter 
har vi valgt at tænke grønt og samtidig skabe en 
unik balance mellem produktion og beskyttelse af 
miljøet. 

Udgangspunktet for vores produktion er kork. Et 
råmateriale der stammer fra barken på de op til 200 
år gamle korkege i Portugal.
Korken anvendes til mange forskellige værdiskaben-
de produkter som f.eks. champagne- og vinpropper, 
isolering, enheder til bil- og rumfartsindustrien, bolig-
indretning, gulve mv.
Intet af den høstede kork går til spilde, hvilket frem-
mer den økonomiske og sociale bæredygtighed i de 
områder med risiko for ørkendannelse, hvor korken 
vokser.
 
Ved produktion af Wicanders korkgulve er miljø-
effektiviteten i top. Udover de mindre mængder af 
energi og råvarer der kræves til fremstillingsproces-
sen, bidrager disse produkter aktivt til at mindske 
den globale opvarmning, ikke kun gennem deres 
lave emissioner, men også på grund af korkens na-
turlige egenskab til at optage og fastholde CO2.
 
BÆREDYGTIG RESSOURCE
Den kork der anvendes i alle Wicanders korkviny-
lgulve stammer fra barken af de op til 200 år gamle 
korkege, der vokser i den portugisiske korkskov 
Montado. 

Korkegen er et langsomt voksende træ, som kan 
leve op til 200 år. Den første høst af kork fra egen 
sker tidligst 25 år efter plantning. Herefter kan 
korken høstes i en 9 års cyklus – ialt 16-19 gange i 
korkegens levetid.
 
 
 
 
 

Når korken er høstet, vokser et nyt lag korkbark ud, 
og efter 9 år er korken igen klar til at blive høstet. 
Dette gør korkegen til en vedvarende og bæredygtig 
ressource.
 
KORK OG CO2

Korken høstes med håndkraft, uden på nogen måde 
at beskadige træet. Denne metode gør det muligt for 
korkegen at opfylde sin rolle som et væsentligt aktiv 
i optagelse og fastholdelse af CO2 og dermed bidra-
ge aktivt til at reducere den globale opvarmning.
Verdens korkskove og plantager har en positiv 
virkning på mængden af drivhusgas i atmosfæren, 
de optager nemlig ca. 10 millioner tons CO2 hvert 
eneste år. 

Heraf optager de Portugisiske korkskove og planta-
ger 4,8 millioner tons CO2 hvert år.
 
INDEKLIMA OG CE-MÆRKNING
Alle Wicanders gulve er CE-mærket efter ENI 
14342. CE-mærkningen er sikkerhed for, at alle vore 
korkgulve er funktionsdygtige og fri for formaldehyd 
og andre allergifremkaldende stoffer.
Wicanders bæredygtige korkgulve er godkendt af 
flere anderkendte miljø- og indeklimamærker bl.a. 
EPD, Greenguard, DasKork, Green Tag.
 
PHTHALATER
Vi har udfaset Phthalater fra alle vore korkgulve, der 
er produceret med overflade I vinyl.
I januar 2012 kunne vi glæde os over en delvis pro-
duktion af gulve til private, erhverv samt offentlige 
miljøer uden skadelige Phthalater, og siden januar 
2016 er produktionen nu helt phthalatfri.
Den blødgører, der i stedet anvendes, er godkendt 
til anvendelse i fødevareemballage og legetøj til 
børn under 3 år.
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