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Välkommen till en värld av 
brandsäkert trä från Woodsafe.

I denna broschyr presenteras mängder av 
projekt där olika träslag och lösningar har an-
vänts för att skapa ett unikt projekt. För oss på 
Woodsafe Timber Protection är inget projekt 
för litet, inget projekt är för stort. 
Tillsammans med premiumpartners och in-
dustrikunder erbjuder vi dig vårt unika ALLT-
I-ETT koncept av kunskap, kompetens och 
sakkunnig rådgivning på en certifierad basis.

 // Välkommen
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INNEHÅLL
04. Konserthall

06. Köpcentrum

08. Konferens

10. Restaurang

12. Färgglada väggpaneler

14. Hotell och Relax

16. Träslag

18. Låt hålen skapa 
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AKUSTIK
WOODSAFE PROTM. Det perfekta valet av brandskydd för träbaserade skivor och massiva träkomponenter i strävan 
efter optimal akustik. I oändlig variation dimension och mängder av underbara träslag och,-eller fanerbelagda ply-
woodskivor kan du skapa den perfekta ljudklangen skapad av träets utforrmning. Woodsafe PRO är CE-certifierad 
prestanda B-s1,d0 och innehar typgodkännandebevis K210/B-s1,d0 samt K110/B-s1,d0 inkluderat möjligheten att 
ytbehandla, perforera, montering med luftspalt och akustikdämpande substrat.

Foto: SSC, Woodsafe samt Common rights Studio Acusticum page 5



KÖPCENTRA
Låt naturen få tillträde till köpcentra och gallerior där 
träets unika karaktär och nyans skapar harmoni och en  
avstressande känsla. Beroende på val av montering och 
dimensionering kommer även träpanelerna effektivt re-
ducera  ljudnivån i omgivningen.

Oavsett valet av våra certifierade träslag så skapas en 
en miljö som uppfyller relevanta brandkrav som ställs på 
materialet utan att det påverkar träets fantastiska struk-
tur, nyans och karaktär.
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HÖRSAL
Woodsafe PROTM erbjuds via samarbetspartner i en 
mycket stor variation träslag och lösningar optimalt 
anpassade för konferens, hörsal, mässa och aula. 

I en miljö där stort flöde av besökare cirkulerar året 
om är det viktigt att säkerställa såväl oförsämrat 
brandskydd oavsett slitage, slag, nötning m.m. 
Genom att använda Woodsafe PROTM så uppfylls 
kraven på långvarig brandfunktion trots slitage och 
nötning.

Foto: Swedbank, Luleå kulturhus, Stockholm 
Waterfront, C&D, IVA Wallenbergsalen, Swedbank.
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RESTAURANG
Bild 1. 
Viktoria huset restaurang med inredning av gran-
panel, plywood och pilgrenar i tak. 

Bild 2.
Lunchrestaurang med färgglad HPL laminat på 
plywood av björk.
Foto: SSC

Bild 3.
Pizza Hut fanerbelagd plywood i varierande ut-
förande på såväl vägg som inredning.
Foto: SSC

Bild 4.
Printscreening av filmbelagd plywood med struktur 
som liknar stora stenblock.
Foto: Fredbergs inredning.

Bild 5.
McDonalds färgglada inredning bestående av dold 
infästning, HPL laminat på björkplywood i fast 
inredning, serveringsbord, väggbeklädnad.
Foto: Woodsafe
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SÄTT FÄRG 
PÅ VÄGGPANELEN Som oftast väljs att behålla träets unika karaktär och nyans, men för dig som vill sätta 

en färgklick på väggen så går det bra att måla med flertalet olika färgsystem och 
applicera laminat med fortsatt brandegenskap B-s1,d0. 
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Ett axplock av beställare som valt att använda Woodsafe brandsäkert trä till sina projekt  
är Åre Holiday Club, U&ME hotel, Kulturväven, Aula Medica NKS, Stockholm Water-
front, Tele2 arena, Acusticum, Halmstad arena, Uppsala konserthus, Gothia Tower, 
Stockholm nationalarena, Arkitekthögskolan, Turning Torso, Västerås konserthus, Lou-
is de Geer hallen, Mesanseglet, Läcköslott, 

Malmö rättcentrum, Karolinska sjukhuset, Stenhagen, Steam, Yasugari Hasseludden, 
Sollentuna centrum, Kista galleria, Sturekompagniet, Mjöstornet, Gardemoen PirNord,  
Sveavägen 44, IVA wallenbergsalen med flera. 

Varje år passerar fler än  700st projekt Woodsafe fabriken. 
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TRÄ GER UNIK 
KARAKTÄR
Varje träslag har en egen unik karaktär som bevaras 
trots brandskyddsbehandling med Woodsafe PRO. 

Sedan 2009 har Woodsafe producerat CE märkta 
träslag som ek, ask, poppel, lönn, björk, gran, furu, 
lärk med flera med deklarerad prestanda B-s1,d0. 

I samarbete med våra premiumpartners och i vårt 
koncept ALLT-I-ETT får du tillgång till den främs-
ta brandskyddade träpanelen i ett koncept där våra 
premiumpartners ger dig ovärderliga råd och tips av 
materialvalet som sedan på beställning tas fram helt 
och hållet enligt dina önkemål och med de tillägg som 
önskas t.ex. exaktkapning, lackning, doldinfästning 
med mera.

Credits to SSC. Pictures from Stockholm Waterfront with Ash, Turning Torso with pear and maple.
Credits to Stylt Trampoli from U&ME with ashpanels.
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Mall of Scandinavia with Oak panels, photograph: Linus Flodin.
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Credits to: Woodify AS.
Foto:Anders Øvergaard: Mesterfjellet Skole

page 18



HÅLET SKAPAR BILDEN
Låt din kreativitet flöda fritt och sätt ditt minnesbild på väggen med 
Woodsafe PROTM plywood. 

I projektet Mesterfjellet i Norge har  skarpa borrar programmerats för att 
borra tusentals hål som tillsammans återskapat norsk historia bestående 
av fanerad björkplywood. Tillverkningen var komplicerad men fullt genom-
förbar och resultatet blev en fantastisk talande vägg.

Detta är ett av många exempel vad ALLT-I-ETT står för.
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EXTERIOR WFX
Woodsafe brandsäkra träpaneler finns även att tillgå med 
egenskaper som tillåter träet monteras i exteriör miljö eller 
i omgivning med mycket hög luftfuktighet helt utan krav på 
ytbehandling som skydd mot urlakning. 

Woodsafe Exterior WFX kan användas inomhus i miljöer som 
spa, badhus, tunnebanesystem, underjordiska installationer 
t.ex. gruva som Sala silvergruva m.m. 

Woodsafe Exterior WFX omfattas av CE certifiering, 
typgodkännandebrevis, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
och är bedömd och deklarerar i fleralet bedömningssystem 
t.ex. Sunda hus, Byggvarubedömningen, E-BVD med flera.

Woodsafe Exterior WFX.
Bilder visar ceder och lärkpanel som 
brandimpregnerats för naturlig åldring.

Fasaden kommer med tiden övergå till en 
naturlig gråaktig patina. 

Till höger
Gardermoen PirNord med 9500m2 
ektak, Woodsafe Exterior WFX .

Foto: Södra Wood Project.
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Credits to: Oslo Lufthavn AS / Illustrasjon: Team_T AS
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Woodsafe Timber Protection 
www.woodsafe.se

Ett koncept från Woodsafe Timber Protection AB

BRANDSÄKERT TRÄ ALLT-I-ETT TM

Copyright © 2018 Woodsafe Timber Protection AB.
Med reservation för tryckfel.


