
BÆRE
KRAFTIG

LEVERANDØR
AV STORHUS HOLDNING 

OG DAGLIGVARE

R

VI TENKER 
MILJØ

Vi skaper en bedre arbeidsdag 
for sultne mennesker!

-



MatvareExpressen er en fullsortiments grossist innen  
dagligvarer og storhusholdning. Det gir færre varebiler på veiene  

og mindre miljøbelastning. 

I vår nettbutikk har vi et fokus på utvalg. Alt fra kortreist lokalmat, til 
økologisk og fairtrade sertifiserte produkter. Vi søker hele tiden etter de 

mest bærekraftige løsningene for vår virksomhet.

BÆREKRAFTIG
DERFOR ER VI EN

LEVERANDØR



GJENBRUKBARE 

KASSER!

Varer pakkes i ifco 

 kasser. Perfekt for 

 oppbevaring og  

pakking.



KJØLEBILER 

I EURO 6 KLASSEN!

Lave utslipp og sikker 

transport av mat.



MODERNE BILPARK
LAVE UTSLIPP FRA VÅR

R
MatvareExpressen har en ny og oppdatert bilpark hvor vi har hatt stort 

fokus på miljø og utslipp. Vår hovedtyngde av kjøretøy er av  
Euro 6 klassen med det laveste NOX og partikkelutslippet i markedet.

I tillegg til dette har vi igangsatt et eget prosjekt knyttet til  
EL-varebiler som på sikt skal erstatte fossilt brennstoff i transporten. 



SJEKKLISTE
BÆREKRAFTIG

R
ALT PÅ EN BIL
Bestiller dere varene fra flere forskjellige leverandører? Hos oss får 
du alt du trenger levert i én leveranse. Fullere biler til flere kunder 
samtidig gir mindre miljøbelastning.

MODERNE VARELAGER
Korrekt oppbevaring av mat og god kontroll på lager fører til  mindre 
matsvinn. Våre store, moderne kjøleanlegg sørger for effektivt 
 energiforbruk.

GOD PLANLEGGING
For å kunne drive et så bærekraftig kjøkken som mulig, bør en tenke 
langsiktig og planlegge godt.  Forutsigbarhet er miljøsmart. Vi har 
ansatte som kan hjelpe med alt fra planleggingen til matinspirasjon.

PAPIR OG BROSJYREMATERIELL
Vi har gjort et valg om å erstatte alle trykksaker med miljøvennlig 
papir produsert av jordbruksavfall.

PANTEORDNING
Vi tar i mot og ordner med pant av tomgods.

MILJØFYRTÅRN OG TREFADDER
Matvareexpressen blir miljøfyrtårnsertifisert som også skal bidra 
til et eget miljøregnskap for bedriften. Vi er også en karbonnøytral 
virksomhet gjennom organisajonen Trefadder.



STOLT TREFADDER
KARBONNØYTRALE ANSATTE OG

R
Ved å plante 5 trær per ansatt blir Matvareexpressen karbonnøytrale.

Trærne vil over tid binde over 410 tonn CO2.

Trefadder er et norsk initiativ for å bygge klimaskog i samarbeid med 
norske gårdsbruk for å skape et bedre klima, økt biologisk mangfold og 

flere lokale arbeidsplasser. 

All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell og på de områder 
som gir best forutsetninger maksimal vekst og høyest kvalitet. 



MILJØVALG
GJØR ET BEDRE

VELG MATVAREEXPRESSENR

Et selskap som fremmer bærekraft og miljø 
med gode tiltak nå og videre inn i fremtiden!
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PAPIR LAGET AV 
JORDBRUKSAVFALL
Miljøvennlig papir og
kartong av det som er igjen 
etter innhøsting. Les mer på 
www.paperwise.no


