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Frøslev Lister

Hos Frøslev fører vi et bredt sortiment af lister - bl.a. indfatninger, fodlister og 
forkantslister. Alle lister er på lager og kan leveres i samlast med øvrige bestil-
ling.

Fra Frøslev får du trælister i god, finsk kvalitet - overvejende i ubehandlet fyr, 
men også hvidmalet, samt bøg og eg.

Se hele sortimentet i vores Listebrochure eller på vores hjemmeside.

Frøslev Living

Frøslev Living er rustikke og smukke planker i massiv eg eller douglas, hvor kun 
det bedste af rodstykket er anvendt. Hver planke er unik og fortæller sin egen 
historie.

Plankerne kan anvendes til borde, 
bænke, hylder eller andre gør-det-
selv projekter og er et populært valg, da 
man nemt kan sætte sit personlige præg på 
projektet.

Frøslev har flere dimensioner og både planker med 3 
sider skåret/1 side afbarket samt 4 sider lige savskårede 
kanter. 

Frøslev Kliksystem

Frøslev Kliksystem dækker over nemme og brugervenlige facade- og terrasse-
systemer uden synlig montage.

TIGA - Special facadeprofil T 3304 i Frøslev Heatwood kombineret med beslag, 
der monteres på facaden, hvorefter profilerne fæstnes skrueløst uden synlige 
skrue- og sømhuller.

SUPRO - Terrasseprofil 5126 monteres på underkonstruktionen med specielle 
klips. Man får en flot, glat overflade og træet kan stadig ’arbejde’ i det skiften-
de danske vejr.

Frøslev Gulv & Loft

Frøslev Interiør er en serie af indendørsprodukter - herunder plankegulve og 
loftspaneler i bedste svenske kvalitet.

Frøslev massive fyrretræsgulve lagerføres i flere dimensioner samt i 3 varian-
ter: ubehandlet, hvidpigmenteret/voks samt mørkebrun 
strukturbørstet.

Loftspaneler i TGV profil 4019 fra Frøslev lager-
føres i fyr og gran som ubehandlet, ludvoks 
samt hvidmalet. Panelerne kan både an-
vendes som lofts- og vægpaneler.

Oplev en verden af 
løsninger & muligheder 

med træ fra Frøslev 



Frøslev Heatwood

Frøslev Heatwood er varmebehandling af træ, baseret på en høj temperatur 
kombineret med damp. Træet er meget formstabilt og metoden er også kendt 
som thermowood. 

Grundet varmebehandlingen ændrer den na-
turlige træfarve sig. Efter ca. 1 år vil træet frem-
stå i en flot, grå nuance.

Vi tilbyder som standard Heatwood Fyr, men 
kan også mod forespørgsel leveres i andre træ-
sorter som gran og ask. Frøslev Heatwood er 
desuden Svanemærket.

OrganoWood® 

Hele OrganoWood teknologien er baseret på modificering af træ, hvorved fibre-
ne forandres med ugiftige kiselbaserede stoffer, også kendt som vandglas. 

Processen er en miljøvenlig og bæredygtig imprægnering og den patenterede 
teknologi er udviklet med inspiration fra den naturlige fossilering.

OrganoWood er skandinavisk fyr. Med tiden ældes træet naturligt til en smuk, 
sølvgrå nuance.

Frøslev Flamewood

Frøslev Flamewood er træ, hvis overflade er brændt i større 
eller mindre grad. Teknikken er også kendt under det japanske 
udtryk Shou Sugi Ban.

Det endelige resultat varierer alt efter valg af træsort, træets 
overflade og brændingstiden.

Processen giver et helt unikt udtryk med en meget levende 
overflade, hvor farverne changerer lige fra dyb sort til skinnen-
de sølv.

Profiler

Med over 400 forskellige træprofiler og mulighed for specialfremstilling søger vi 
hos Frøslev for, at der er flere muligheder end begrænsninger.

Uanset hvilke projekter ordrebogen byder på, kan du finde en løsning i vores 
stærke profilprogram.

Vores profiler udføres i mange træsorter - og vi høvler, maler, imprægnere og 
brandimprægnere på egne anlæg.

Frøslev Fireshield

Hos Frøslev brandimprægnerer vi med Dricon™ - en fug-
tresistent brandhæmmende behandling af træ, der bruges 
til beklædning indendørs eller, med overfladebehandling, 
udendørs. 

Vi leverer den samlede pakke til udendørs brug bestående af brandimprægneret 
træ med godkendt overfladebehandling.

Vi imprægnerer i EU-Brandklasse K1 10 B-s1,d0 og B-s2,d0 iht. standarden EN 
13501 i flere træsorter.

Frøslev Grip

Terrassebrædder med to nedfræsede spor af en finkornet epoxyblanding. 
Materialet ligger 1-2 mm over træoverfladen og giver dermed en fremragende 
skridsikker overflade.

Frøslev Grip er et populært valg til gangstier med meget trafik og daglig slid og 
er yderst velegnet til udendørs attraktioner og off. tilgængelige arealer med 
meget gående trafik.

Frøslev Grip er en del af vores store sortiment af terrassebrædder i flere træsor-
ter og profiler.

Frøslev Systemhegn

Vil du have høj kvalitet og et langtidsholdbart hegn er Frøslev Systemhegn det 
sikre valg. 

Med Frøslev Systemhegn kan man kombinere profiler, træsorter, farver og 
opbygning præcist som man ønsker. Dermed får man et helt personligt hegn 
tilpasset præcist efter egne behov. 

Som prikken over i’et kan der monteres LED lys på hegnet.

Malede profiler

Hos Frøslev maler vi på eget topmoderne maleranlæg. Hvad 
enten det er profiler til facader, stern eller hegnsprofiler. Træet 
grundes og males 1. gang. Efter montage skal træet slutbe-
handles. 

Som standard maler vi i sort og hvid men tilbyder i princippet 
alle RAL farver. 

Med malede profiler spares der tid på byggepladsen og man får 
en flot ens overflade.

NTR Trykimprægneret

Trykimprægneret træ er træ, der har været gennem en imprægneringsproces, 
som forlænger holdbarheden ved at gøre materialet mere modstandsdygtigt 
overfor råd-, svampe- og insektangreb.

Hos Frøslev imprægnerer vi på egne anlæg efter NTR standarderne og tilbyder 
både grøn og brunimprægneret fyrretræ. 

Vi giver 20 års holdbarhedsgaranti på en stor del af vores trykimprægnerede 
sortiment. 
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