
Om Troldtekt akustik

• Troldtekt akustikplattor är tillverkade av naturmaterialen certifierat trä från danska skogar och cement som 
utvinns av dansk kalksten och lera. Kombinationen av trä och cement kallas även cementbunden träull.

• Troldtekt har särskilt goda ljudabsorberande egenskaper, och kan minska buller och skapa bra akustik i 
en lokal. Troldtekt är därför det naturliga valet till taket i de flesta typer av byggprojekt. 

• Arkitektoniskt ger plattornas karakteristiska struktur rustika kontraster till byggnadens övriga släta 
material. Det gäller både vid renovering och nybyggnation. Troldtekts sortiment av designlösningar gör 
det möjligt att kombinera bra akustik med formstarka uttryck.

• Alla Troldtekt akustikplattor är certifierade enligt en av de ledande standarderna för ansvarsfullt skogs-
bruk, FSC® (FSC®C115450) eller PEFC™. 

• Troldtekt innehåller inga skadliga eller allergiframkallande ämnen och har inomhusklimatmärkning i de 
bästa kategorierna enligt Dansk Indeklima Mærkning.

• Hela serien med Troldtekt akustikplattor, både i natur- och standardfärger, är Cradle to Cradle- 
certifierad i kategorin gold.

Om Troldtekt A/S

• Troldtekt A/S grundades 1855 som ett handelsbolag i Århus, och sedan 1935 har företaget haft en 
produktionsanläggning i Troldhede på västra Jylland.

• Sedan våren 2022 är Troldtekt en del av den irländska koncernen Kingspan Group, som levererar 
 högeffektiva byggmaterial till den globala byggmarknaden – med verksamhet i över 70 länder.

• 2010 firade Troldtekt 75-årsjubileum för produkten Troldtekt, och med anledning av detta bytte 
företaget namn från L. Hammerich A/S till Troldtekt A/S.

• I september 2010 anslöt Troldtekt A/S sig till FN:s Global Compact och stöder därmed aktivt FN:s tio 
principer om mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och anti-korruption. 

• Sedan 2012 har Troldtekts affärsstrategi baserats på det internationella hållbarhetskonceptet Cradle to 
Cradle. 2012 uppnådde Troldtekt Cradle to Cradle-certifiering i silverkategorin. 2022 avancerade Trold-
tekt från silver- till guldcertifiering.

• Cradle to Cradle-strategin och arbetet med grön omställning i produktionen har resulterat i en rad 
priser – bland annat CSR Fondens CSR Strategy Prize 2014, Dansk Industris DI Prisen 2020 och den 
tyska arkitekturportalen Heinzes Architects Darling 2021.  

• 2015 grundade Troldtekt dotterbolaget Troldtekt GmbH i Hamburg och därefter etablerades det sven-
ska dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö 2016. 

• 2019 fördubblade Troldtekt sin produktionskapacitet i och med invigningen av en ny 13 000 kvadrat-
meter stor produktionslinje i Troldhede. 2022 fattade Troldtekt beslut om att bygga ytterligare en 
fabrik i Troldhede. 

Fakta om Troldtekt

www.troldtekt.se



6 bra anledningar att välja Troldtekt:

• God akustik

• Bra inomhusklimat

• Dokumenterad hållbarhet

• Effektiv brandsäkerhet

• Naturlig styrka

• Flexibla designlösningar

www.troldtekt.se


