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Året sluttede med et brag, da Frøslev fik overrakt Building Awards Innovationsprisen 2022 
for Frøslev Sature® - et miljøvenligt alternativ til den traditionelle trygimprægnering. Frøslev 
Sature er imprægneret helt ind til kernen med naturligt forekommende silikat uden biocider 
og tungmetaller, som forebygger angreb af både råd og svamp.

Teknologien bag Frøslev Sature er patenteret og resultatet af 10 års intensiv udvikling og 
dokumenteret forskning. Vi er derfor utroligt stolte af at modtage den flotte anerkendelse for 
mange års hårdt arbejde og nørderi på baggrund af et ønske om at skabe mere miljøvenlige 
byggematerialer.

LÆS MERE OM FRØSLEV SATURE

Frøslev Sature® vinder Innovationsprisen 2022

Træ har vundet stort indpas i den danske bygge-
branche og bliver blandt andet ofte benyttet til 
facader på mange offentlige bygninger. Men graffiti 
udgør et stort afrensningsproblem, når det sprøjtes 
på træet. Graffitimalingen suger nemlig ind i træet, 
og hvis det er brandimprægneret træ, skal det ud-
skiftes, da graffitimalingen kan brænde.

Men det har Frøslev i samarbejde med servicevirk-
somheden All Remove, som er førende specialister 
inden for forebyggelse og afrensning af graffiti, nu 
udviklet en helt ny løsning på.

LÆS MERE OM DEN NYE GRAFFITIBESKYTTELSE

Frøslev indgår samarbejde med førende graffitispecialist
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https://froeslev.dk/da/vores-trae/Froeslev-Sature/
https://froeslev.dk/assets/infoboxes/downloads/november-2022-all-remove-.pdf
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Julen og nytåret nærmer sig med hastige skridt, og mens vi er ved at lægge sidste hånd på 
årets træprojekter, ser vi tilbage på et år fyldt med interessante projekter, men også et år, 
hvor vi blandt andet har måttet tænke ud af træboksen som følge af stigende materiale- og 
energipriser.

Men på trods af ydre faktorer har 2022 bestemt været et begivenhedsrigt år. Vi overtog 
blandt andet Moelven Danmarks aktiviteter inden for distributions- og projektmarkedet, 
lancerede vores nye koncept Acoustic Design by Frøslev, som er akustiske specialløsninger 
i certificeret træ, samt udviklede forskellige løsninger, der skal gøre det endnu nemmere at 
vælge træ som byggemateriale.

Nu glæder vi os til en velfortjent juleferie, hvor vi kan lade op til det nye år, som allerede er 
fyldt med spændende projekter. Husk, at vi i år holder lukket i uge 51 og 52. Ved hastesager 
i uge 51 vil en af vores dygtige kolleger hjælpe på vagttelefonen.

Frøslev ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Glædelig jul og godt nytår!
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https://www.acousticdesign.dk/frontpage/



