Fakta om Troldtekt
Om Troldtekt akustik
• Troldtekt akustik er et 100% naturprodukt, der i al sin enkelhed består af træ og c ement,
også kaldet træbeton.
• Troldtekt har særdeles gode lydabsorberende egenskaber, og kan mindske støjgener og give god
akustik i et lokale. Troldtekt er derfor det naturlige valg til lofter i de fleste typer byggeri.
• Arkitektonisk giver pladernes karakteristiske struktur nye muligheder for rustikke kontraster til
byggeriets øvrige glatte materialer. Det gælder både ved renovering og nybyggeri.
• Troldtekt er FSC® -certificeret i kategorien “FSC 100%” (FSC®C115450). Det er en garanti for, at træet,
der indgår i produktionen af Troldtekt, stammer fra ansvarligt skovbrug.
• Troldtekt indeholder ingen skadelige eller allergi-fremkaldende stoffer, og er indeklimamærket i bedste
kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.
• Hele serien af Troldtekt akustikplader, både i natur og standardfarver, er Cradle to Cradle certificeret i
kategorien sølv.
Om Troldtekt A/S
• Troldtekt A/S blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Århus, og virksomheden har siden 1935 haft
produktionsanlæg i Troldhede i det vestlige Jylland.
• I 2010 kunne Troldtekt fejre 75 års jubilæum for produktet Troldtekt, og i den anledning skiftede
virksomheden navn fra L. Hammerich A/S til Troldtekt A/S.
• I foråret 2010 modtog Troldtekt A/S Byggeriets Miljøpris for virksomhedens m
 iljøvision og for at have
fokus på miljø og bæredygtighed gennem hele produktets livscyklus.
• I september 2010 tilsluttede Troldtekt A/S sig UN Global Compact og støtter hermed aktivt op om FN’s ti
principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
• I 2012 har Troldtekt opnået Cradle to Cradle certificering i kategorien sølv i det internationale b
 æredygtighedskoncept Cradle to Cradle.
• I 2014 modtog Troldtekt CSR Fondens CSR Strategy Prize for sin forretningsstrategi, der er tilrettelagt
med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element og en køreplan – eller roadmap – for
værdiskabende tiltag frem til 2022.
• I 2015 stiftes datterselskabet Troldtekt GmbH i Hamborg efterfulgt i 2016 af etableringen af det svenske
datterselskab Troldtekt AB i Malmø.
6 gode grunde til at vælge Troldtekt:
• God akustik
• Sundt indeklima
• Dokumenteret bæredygtighed
• Effektiv brandsikring
• Naturlig styrke
• Fleksible designløsninger

www.troldtekt.dk

