
”at være byggebranchens 
foretrukne leverandør af 
kundetilpasset akustiske 
designløsninger”.



Frederiksbjerg Skole
Aarhus



Kalvebod Fælled Skole
København



Kultur- og bevægelseshus 
Frederiksberg



Forventninger

• Fokus på at reducere og genbruge affald.

• Idekatalog til hvordan vi kunne integrere bæredygtighed i vores 

strategi.

• FSC og PEFC certifikater.



- 100% CO2-neutral

- Loop Recover
- Loop-UP

- Loop-1

- Loop-UP - Loop-Me



Loop-1

• Trælamelpaneler af massiv Eg. 

• Massiv træ giver et eksklusivt og tidløst 

design.

• Panelet er Cradle to Cradle, FSC og PEFC 

certificeret.

• Ingen overfladebehandlinger.

• Lang levetid og nem vedligehold.



Loop-Up

• Trælamelpaneler fremstillet af 

genbrugsmaterialer 

• Bæredygtigt og rustikt udtryk. 

• Det giver kunden mulighed for at bruge netop 

de genbrugsmaterialer, som kunden ønsker.

• Kan brandklassificeres til B-s1, d0.



Loop Recover

• Trælamelpaneler fremstillet af affaldstræ. 

• Overfladerne kan udsmykkes med materialer som bomuld, 

ålegræs, hamp eller en finér efter kundens ønske.

• Vi genanvender kasseret ressourcer.

• De første prototyper blev lanceret på Building Green.

• Kan brandklassificeres til B-s1, d0.



Loop-Flex

• Trælamelpaneler fremstillet af massivt med et nyt fleksibelt 

overfladeprogram

• Gør det muligt at vælge nye bæredygtige og naturlige overflader 

i form af blade, græs, bark, urter, korn, bark, kaffe, blomster osv. 

• Overfladerne producers af organiske materialer som tørres og 

presses til 1mm tykkelse. 

• Produkterne er 100% bionedbrydelige.

• Brandklassificeret B-s1, d0.



Loop-Me
• Udvidet services for LOOP produkterne – for at skabe længere levetid 

for produkterne hos en eller flere kunder. 

• Udvidet produktionsgaranti fra 2 år til 5 år. 

• Take back garanti. 

• Vedligeholdelsesservice giver mulighed for tilkøb af vedligeholdelse og 

forlænget produktgaranti, som dækker 10, 15 eller 20 år. 

• Designservice giver kunden mulighed for at skifte design/produkter 

med et interval på 5 år. 

• Forhandles  - Leasingaftale på henholdsvis 5, 10 eller 15 år. 



Øvrige resultater
• Etablere første version af et lukkede materiale kredsløb for træ.

• Lanceret vores nye produktserie TRIPPLEX LOOP og brochure på 

Building Green i slut oktober.

• Udstilling af TRIPPPLEX LOOP hos arkitektfirmaet Henning Larsen.

• Cradel to Cradel certifikat overrækkes af Michael Baungart på BAU

• Tilmeldt FN's Global Compact som er et sæt retningslinjer for 

virksomheders arbejde med samfundsansvar.

• Nye eksklusiv aftaler på nye akustiske produkter.

• Inviteret ind i samarbejde omkring udvikling af nye produkter af 

ålegræs og kork.



• Fuldt implementeret Tripplex lukkede materiale kredsløb for træ. 
Mål: at undgå at der fældes træ.

• Første produktion af plader fremstillet af spild fra produktion og 
affaldstræ fra Genbrugsstationer.

• Genbrug af lameller til fra returpaneler til nye paneler.

• Udarbejdet en strategi for hvordan vi fastholder kunden til forsat 
salg hos Tripplex – services, portaler.

• Vores øvrige akustikprodukter.

Fremtid


