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Elastyczne rozwiązania projektowe

Znaki i certyfikaty O Troldtekt A/S

Zeskanuj kod i zapisz się na newsletter Troldekt. Newsletter zawiera aktualne artykuły 
na temat akustyki, architektury wnętrz, oraz zrównoważonego budownictwa. Każde 
wydanie skupia się na konkretnym temacie, któremu poświęcone są artykuły, zdjęcia i 
filmy. Biuletyn wydawany jest około osiem razy w roku.
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Panele akustyczne Troldekt to naturalne okładziny sufitowe 

i ścienne dla wszystkich typów budynków. Nasze 

rozwiązania akustyczne najwyższej jakości można spotkać 

na całym świecie, w tym w szkołach, centrach sportowych, 

basenach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, 

teatrach a nawet w prywatnych domach. 

Połączenie drewna i cementu daje produktom Troldekt 

unikalne zdolności absorpcyjne, zapewniając odpowiednią 

akustykę w każdym pomieszczeniu. Materiał ten posiada 

naturalną odporność i może być stosowany w wilgotnym 

środowisku, zapewniając jednocześnie skuteczną ochronę 

przeciwpożarową. Troldekt to naturalny produkt z 

udokumentowaną trwałością przez cały okres użytkowania. 

Troldekt to jednak coś więcej niż tylko panele akustyczne. 

Nasze rozwiązania dają również możliwość zabudowy w 

panelach np. głośników. Specjalnie zaprojektowane 

oświetlenie, elementy dekoracyjne oraz szeroka gama 

akcesoriów również są dostępne. 

O tym wszystkim można przeczytać na kolejnych stronach. 

Przyjemnej lektury.

Naturalne rozwiązania 
akustyczne



TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS 7TROLDTEKT® NATURAL ACOUSTIC SOLUTIONS

Projekt: Gimnazjum w Torshav

Zaprojektowane przez: BBP Arkitekter A/S 

Sufity: panele Troldekt plus, naturalne drewno 

Ściany: panele Troldekt plus, specjalna kolorystyka 

Oświetlenie: Troldekt, model Wave, podłużne

Zdjęcie: Per á Hædd



TROLDTEKT® NATURALNE ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE 98 TROLDTEKT® NATURALNE ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE

Cement 

Przy produkcji paneli Troldtekt wykorzystywany jest 

cement firmy Aalborg Portland A/S, która wydobywa 

surowce z duńskich pokładów, z minimalnym wpływem 

na środowisko naturalne. Kreda i piasek to kluczowe 

składniki cementu portlandzkiego. Zarówno kreda jak i 

piasek wydobywane są w Danii. Wydobycie piasku 

przyczynia się do pogłębiania i utrzymania żeglowności 

kanałów. 

Aalborg Portland posiada certyfikat ISO 14001 

oraz europejski certyfikat EMAS. 

Cementowo łączona wełna drzewna

Cementowo łączone panele z wełny drzewnej, 

wykorzystywane do akustycznej izolacji ścian i sufitów, 

produkowane są w fabryce w Troldhede w Danii. 

Seria rozwiązań akustycznych Troldtekt obejmuje 

produkty: Troldtekt, Troldtekt Plus, panele Troldtekt 

A2 oraz szeroką gamę akcesoriów. Wszystkie panele 

Troldtekt posiadają te same właściwości oraz wygląd. 

Odwiedź> www.troldtekt.com i obejrzyj film 

poświęcony produkcji paneli Troldtekt. 

Pomysł na panele akustyczne Troldtekt jest tak 

prosty jak ich wykonanie. Technologia ta jest 

stosowana od 1935 roku. Dzięki połączeniu drewna i 

cementu powstają cementowo łączone panele z 

wełny drzewnej, charakteryzujące się wytrzymałością 

cementu i naturalnymi właściwościami drewna. 

Rezultatem jest przyjazny zdrowiu materiał o wielu 

naturalnych właściwościach. 

Naturalne materiały
Troldtekt to panele z wełny 
drzewnej łączonej cementem, 
wykonane z wykorzystaniem 
naturalnych właściwości drewna i 
cementu. 

Drewno

Przy produkcji paneli Troldtekt wykorzystywany jest świerk z 

norweskich lasów. Duńskie drewno jest surowcem odnawialnym, 

drzew wyciętych jest nie więcej niż nowo zasadzonych.  Drewno 

jest surowcem neutralnym dla środowiska. W trakcie wzrostu 

drzewa absorbują tyle dwutlenku węgla, ile zostanie go 

wyemitowanego do atmosfery w trakcie obróbki, wycinki i 

transportu. Wykorzystujemy tylko certyfikowane drewno, 

którego pochodzenie może być sprawdzone. 

W 2009 roku Troldtekt zdobył certyfikat PEFC, 

potwierdzony certyfikatem FSC z 2013 roku. 
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Charakterystyczna struktura Troldtekt wynika z 

szerokości włókien wełny drzewnej. Panele 

Troldtekt dostępne są w czterech wersjach 

struktury: extreme fine, ultrafine, fine i coarse. 

Używamy białego lub szarego cementu 

portlandzkiego, w efekcie czego nasze produkty mają 

naturalne barwy. Panele Troldtekt nie wymagają 

dalszej obróbki powierzchni, ale mogą być malowane 

farbą na bazie wody, w następujących standardowych 

kolorach: biały 101, szary 202, szary 208, czarny 207 i 

czerwony 210. Na życzenie klienta, panele Troldtekt 

mogą być pomalowane we wszystkich kolorach, 

zgodnych z paletą kolorów NCS i RAL. 

Struktury i kolory
Delikatne lub grube struktury, naturalne 
kolory, klasyczna biel lub niestandardowa 
kolorystyka. Wybór należy do Ciebie. 

Naturalne drewno

Biały 101 Szary 202 Antracyt 208 Czarny 207 Kolory na życzenie

Naturalna szarość
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Struktura extreme fine: 0,5 mm

Struktura ultrafine: 1,0 mm

Struktura fine: 1,5 mm

Struktura coarse: 3,0 mm
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Evt. illustration?

budynków.
Troldtekt to klasyczne panele akustyczne, które mogą być 

stosowane praktycznie we wszystkich typach budynków. 

Pod względem reakcji na ogień, panele akustyczne 

Troldtekt były testowane w zakresie spełniania normy BS 

476. Panele posiadają Klasę 0, określoną w Brytyjskim 

Prawie Budowlanym oraz Klasę 1 w klasyfikacji Spread of 

Flame (Rozprzestrzenianie się Płomieni).

Dane techniczne, właściwości użytkowe, dane dotyczące 

bezpieczeństwa oraz instrukcje montażu wszystkich 

produktów Troldtekt dostępne są na stronach: 

> www.troldtekt.com oraz www.modernclassic.pl

Troldtekt® Plus z 
wełną mineralną
Seria dwuwarstwowych paneli Troldtekt Plus składa  

się z paneli Troldtekt z podkładem z wełny mineralnej. 

Wełna mineralna jest równo przycięta i wycofana od 

krawędzi panelu tak aby mieściła się pomiędzy profile 

lub drewniane listwy. Korzystając z paneli Troldtekt 

Plus w znaczący sposób redukujemy czas potrzebny na 

prace budowlane. Dodatkową zaletą paneli Troldtekt 

Plus jest wysokość, wynosząca zaledwie 47 mm. Dzięki 

temu oszczędzamy przestrzeń, a uzyskujemy prawie 

taką samą absorpcję dźwięku jak przy użyciu 

podwieszanych sufitów Troldtekt z podkładem z wełny 

mineralnej.

Troldtekt® Plus
Dwuwarstwowe panele akustyczne Troldtekt 
Plus dostępne są w dwóch wersjach:
z laminowaną warstwą podkładową z 
wełny mineralnej lub warstwą 
podkładową z pianki polietylenowej 
Stratocell. Oba rodzaje dwuwarstwowych 
paneli doskonale nadają się do remontu 
istniejących sufitów, skracając 
jednocześnie czas robót budowlanych.   

Troldtekt® panele 
akustyczne
Panele akustyczne Troldtekt mogą być 
stosowane jako okładziny ścienne  
i sufitowe we wszystkich typach 

WYMIARY

Grubość (mm) 43 (25 + 18) 

53 (35 + 18) 

65 (25 + 40) 

75 (35 + 40) 

Szerokość (mm)  600 

Długość (mm)  600 / 1200 / 2400 

Wagat (kg/m2)  11,0 (43 mm) 

13,3 (53 mm) 

12,5 (65 mm) 

14,8 (75 mm) 

Troldtekt ściany Troldtekt sufity
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WYMIARY  

Grubość  (mm)  25 / 35 / 50 

Szerokość (mm)  600 

Długość (mm)  600 / 1200 / 2000 / 2400 

Waga (kg/m2)  9,7 / 12,0 /15,0 
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WYMIARY

Grubość (mm) 45 (25 + 20) 

55 (35 + 20) 

65 (25 + 40) 

75 (35 + 40) 

Szerokość (mm)  600 

Długość (mm)  600 / 1200 / 2400 

Waga (kg/m2)  10,2 (45 mm) 

12,5 (55 mm) 

10,7 (65 mm) 

13,0 (75 mm) 

Troldtekt Plus z podkładem Stratocell jest w 

szczególności przeznaczony do bezpośredniego 

montażu na sufitach lub ścianach pomieszczeń, gdzie 

wymagana jest nadzwyczajna absorpcja hałasu. 

Warstwa pianki Stratocell jest przycięta na miarę i 

delikatnie wycofana w stosunku do krawędzi paneli 

Troldtekt, dzięki czemu panel mieści się pomiędzy 

profile lub drewniane listwy. Dwuwarstwowe panele 

instalowane są w jednym obiegu pracy, co w 

znaczący sposób ogranicza czas montażu. 

Panele Troldtekt Plus- Stratocell produkowane są z 

warstwą pianki o grubości 20 lub 40 mm. 

Stratocell to przystosowana do użytku 

wewnętrznego pianka polietylenowa, która jest 

mocowana do paneli akustycznych Troldtekt przy 

użyciu nieszkodliwego dla zdrowia kleju do drewna. 

Troldtekt® Plus z pianką 
polietylenową  Stratocell

Panele Troldtekt Plus doskonale nadają się do 

remontu istniejących sufitów oraz do konstrukcji 

sufitów podwieszanych i pływających. 

Łatwe do montażu nowe sufity akustyczne

Problemy z hałasem mogą być rozwiązane przez nowe 

sufity akustyczne. Większość ludzi jest zniechęcona myślą 

o konieczności demontażu istniejących sufitów, procesem

powodującym niewygody i bałagan. Możemy tego 

uniknąć. Instalujemy panele Troldtekt Plus bezpośrednio 

na drewnianych listwach, przymocowanych do 

istniejących sufitów. Eliminuje to problemy związane z 

demontażem istniejących sufitów. Wszystko czego 

potrzebujemy to rusztowanie i folia ochronna. Remont 

może być zakończony w zaledwie kilka dni.  

Zdejmowane sufity

Troldtekt to również doskonałe rozwiązanie dla miejsc, 

gdzie pracownicy mogą potrzebować dostępu do instalacji 

znajdujących się nad sufitem. Używając profili takich jak 

Troldtekt T35 wystarczy jedynie przechylić panel aby 

sprawdzić stan instalacji, znajdującej się nad sufitem. 

Powierzchnia wełny mineralnej pokryta jest specjalnym 

włóknem, która z kolei jest przyklejona do paneli 

Troldtekt. Dzięki temu rozwiązaniu robotnicy nie mają 

żadnego kontaktu z wełną mineralną. 

Pływające chmury akustyczne

Ruchome chmury akustyczne, wykorzystujące panele 

Troldtekt lub Troldtekt Plus, to idealne rozwiązanie w 

sytuacji gdy niemożliwe jest dopasowanie paneli 

akustycznych do całej powierzchni sufitu. Wystarczy 

zainstalować panele Troldtekt lub Troldtekt Plus, 

wykorzystując do tego celu profile C60 i wykończyć 

chmury, używając aluminiowych profili krawędziowych 

Troldtekt. Powstaje w ten sposób proste i 

jednocześnie eleganckie rozwiązanie akustyczne dla 

określonych powierzchni. 

47 mm
Możesz zamontować panele Troldtekt Plus 

o grubości 47 mm bezpośrednio na 22 mm

drewnianych listwach na istniejących 

sufitach. Wysokość pomieszczenia 

zmniejszy się zaledwie o 47 mm. 
Konstrukcja: 43 mm Troldtekt Plus  

(25 mm Troldtekt + 18 mm wełny mineralnej) instalacja na 22 mm 

listwach drewnianych. Wysokość całej instalacji to zaledwie 47 mm.
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47 mm

25 mm Troldtekt

18 mm wełna mineralna

22 mm listwa



TROLDTEKT® NATURALNE ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE 1716 TROLDTEKT® NATURALNE ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE

K0 K5 K11

K5-F K5-FU K5-FP

K0-N K5-N K11-N

Troldtekt® montaż
Panele Troldtekt montowane są 
bezpośrednio na drewnianych listwach na 
ścianach i sufitach lub przy użyciu 
specjalnych profili jako sufity podwieszane. 

Montaż na drewnianych listwach z użyciem śrub

Montaż na drewnianych listwach z użyciem uchwytów Troldtekt KN

Uchwyt Kroldtekt KN

Śruba Troldtekt do 
drewna i stali (PH 2)

Śruba Troldtekt z podkładką o 
średnicy 13 mm do drewna 

(TORX)

Struktura śruby Troldtekt 
(w powiększeniu)

Śruby Troldtekt

Śruby zostały specjalnie zaprojektowane do montażu 

paneli Troldtekt. Nasza oferta obejmuje śruby 

krzyżakowe (PH 2) oraz gwiazdkowe (Torx). Śruby 

Troldtekt są galwanicznie ocynkowane oraz pokryte 

powłoką w kolorach, odpowiadających barwom paneli 

Troldtekt. W przypadku specjalnej kolorystyki paneli, 

zapewniamy śruby w tych samych barwach. 

Seria produktów Troldtekt obejmuje specjalnie 

zaprojektowane śruby, uchwyty oraz system profili do 

sufitów podwieszanych, z ukrytymi lub widocznymi 

profilami. 

Uchwyty Troldtekt KN 

Uchwyty Troldtekt KN zostały specjalnie 

zaprojektowane do montażu paneli sufitowych. 

Specjalne uchwyty umożliwiają montaż, dzięki 

któremu śruby są niewidoczne na powierzchni 

sufitów. Śruby widoczne są jedynie w przypadku 

montażu paneli akustycznych na ścianach. 

Struktura główek śrub Troldtekt 
jest podobna do struktury paneli. 
Czyni to nasze śruby mniej 
widocznymi na powierzchni ścian i 
sufitów. 

Troldtekt A2 to niepalny, jednowarstwowy panel 

akustyczny. Jest on stosowany w pomieszczeniach o 

rygorystycznych przepisach przeciwpożarowych, 

takich jak drogi ewakuacyjne. Panel akustyczny 

Troldtekt A2 posiada znak CE, spełnia ponadto normy 

ochrony przeciwpożarowej A2-s1, d0.

Niepalność paneli Troldtekt A2 została osiągnięta 

dzięki zastosowaniu specjalnego cementu bez 

żadnych toksycznych dodatków ognioodpornych. 

Podobnie jak klasyczne panele Troldtekt, panele 

akustyczne Troldtekt A2 nie zawierają żadnych 

szkodliwych substancji, dzięki czemu mogą zostać 

poddane naturalnej utylizacji. 

Zastosowanie specjalnego cementu zamiast 

dodatków ognioodpornych jest wielką zaletą paneli 

Troldtekt A2, które z zewnątrz wyglądają niemal 

identycznie jak klasyczne panele Troldtekt. Dzięki 

temu te dwa rodzaje paneli mogą być łączone i 

instalowane w tym samym budynku, bez uszczerbku 

dla estetyki i akustyki pomieszczeń. 

Panele Troldtekt A2 dostępne są w następujących rozmiarach: 

Troldtekt® A2
Nasz niepalny panel akustyczny nie ma 
toksycznych dodatków ognioodpornych. Jest on 
stosowany w pomieszczeniach o 
rygorystycznych przepisach przeciwpożarowych.

WYMIARY

Grubość (mm) 25 

Szerokość (mm)  600 

Długość (mm)  600 / 1200 / 2000 / 2400 

Waga (kg/m2)  11,0 
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min. 147 mm

min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

Max.

120 mm

Min.

120 mm

K0-S K0-FS

K5-FS

K5-FN K5-FN, corridor

K0 K5 K11

K5-F K5-FU

K11-N

Profil T-kształtny

W przypadku zdejmowanych sufitów podwieszanych, 

panele Troldtekt mogą być montowane przy użyciu 

widocznych profili T24 lub T35. Przy użyciu profili T35 

możliwy jest również ukryty montaż zdejmowanych 

sufitów podwieszanych. 

Panele Troldtekt mogą być montowane za 

pomocą profili T-kształtnych bez konieczności 

używania dodatkowych narzędzi. 

K0-N K5-N

Montaż na profilach C60 z użyciem ukrytych uchwytów KN 

System profili Troldtekt C60

Profil Troldtekt C60 jest przeznaczony do montażu 

podwieszanych paneli akustycznych, instalowanych 

przy pomocy śrub lub uchwytów KN. System składa się 

z układu profili instalacyjnych, wspomaganego przez 

zespół głównych profili.

Profile C60 mogą być również stosowane bez układu 

profili głównych. Zamiast nich można użyć 

regulowanych uchwytów podwieszanych (od 27 mm) 

lub dopasowywanych uchwytów podwieszanych 

(27-120 mm). 

K3-FS

Montaż przy użyciu widocznych profili T-kształtnych

Montaż przy użyciu ukrytych profili T-kształtnychWidoczny profil T-kształtny, K0-S Ukryty profil T-kształtny, K5-FN

Montaż na profilach C60 z użyciem śrub

Regulowany uchwyt podwieszany

Dopasowywalne uchwyty podwieszane
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min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

min. 
120 mm

min. 
27 mmmin. 

120 mm

min. 
147 mm

min. 
147 mm

min. 
200 mm

min. 
200 mm

C60-system med stropholder

T35-skinner, K0-S T35-skinner, K5-FN

C60/system med Nonius

C60-skinne med Nonius C60-skinne med stropholder

C60-skinne med variabelt 
ophæng

Panele uchylne

Uchylny panel Troldtekt umożliwia łatwy dostęp do 

instalacji ukrytej nad sufitem. Panel uchylny 

wbudowany jest w panele akustyczne Troldtekt, w 

związku z czym jest niewidoczny na powierzchni 

sufitu. Aby otworzyć panel uchylny wystarczy jedynie 

nacisnąć panel akustyczny w miejscu mechanizmu 

zwalniającego. 

Panele uchylne dostępne są w czterech rozmiarach: 

600 x 1200 mm i 600 x 600 mm (mocowane poprzez 

system profili C60) oraz 400 mm x 400 mm i 300 x 

300 mm (mocowane poprzez panele Troldtekt). 

System profili C-kształtnych, 
podwieszenie z użyciem uchwytu 
nonius

Profil C-kształtny, 
podwieszenie z użyciem 
uchwytu nonius

Chmury z wysłoną

Dzięki specjalnym panelom podtrzymującym

chmury, system profili C60 wykończony jest po

obwodzie pionowym obramowaniem o wysokości

125 mm.

Chmury

Dzięki eleganckiej, aluminiowej krawędzi, ruchome 

chmury sufitowe mogą być instalowane wszędzie 

tam, gdzie akustyka wymaga udoskonalenia. 

Przechowywanie i aklimatyzacja

Troldtekt to naturalny materiał składający się w około 

50% z drewna, w związku z czym zachodzi reakcja 

miedzy panelami a otoczeniem w zakresie temperatury 

i wilgotności. Ważne jest zatem, aby montażu paneli 

Troldtekt nie zaczynać przed całkowitym ukończeniem 

budowy i włączeniem ogrzewania. 

Instrukcja dostępna na stronie > www.troldtekt.com

Uchwyt nonius

Zarówno profile C-kształtne jak i system profili 

C-kształtnych dostępne są z uchwytami nonius. 

Sufit Troldtekt, panel uchylny otwartySufit Troldtekt, panel uchylny zamknięty
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2000

Troldtekt®

wave
Troldtekt wave to faliste panele 
akustyczne, które nadają 
powierzchniom ścian i sufitów 
trójwymiarowy wygląd. 

Nieregularne, urozmaicone fale tworzą poczucie ruchu, 

podkreślając jednocześnie prostotę paneli. Panele 

akustyczne Troldtekt wave mogą być instalowane w 

powtarzalnych wzorach, poziomo lub pionowo, co 

pozwala architektowi zaprojektować swoją własną, 

pochłaniającą hałas, trójwymiarową powierzchnię ścian 

lub sufitów. 

Troldtekt wave to część bogatej gamy produktów 

Troldtekt. Podobnie jak klasyczne panele akustyczne 

Troldtekt cechują się takimi samymi, doskonałymi 

właściwościami akustycznymi i odpornością na 

ogień. Troldtekt wave cechuje się ponadto efektem 

dyfuzji dźwięku. 

Przekrój podłużny  2000

Projekt Troldtekt wave 

wyróżniony został wieloma 

międzynarodowymi 

nagrodami, w tym Green 

Product Award, Iconic Award 

oraz German Design Award. 

Troldtekt mozaika to panele akustyczne o różnych 

rozmiarach, zaprojektowane w standardowej 

kolorystyce Troldtekt. Mozaika pozwala architektom 

nadać powierzchniom ścian, elegancki dystyngowany 

wygląd. Dzięki przyjaznym środowisku panelom 

akustycznym o różnych szerokościach, architekci maja 

dużą swobodę w tworzeniu oryginalnych projektów. 

Fabrycznie malowane panele akustyczne Troldtekt 

dostępne są we wszystkich kolorach wg klasyfikacji 

NCS i RAL oraz w standardowych kolorach Troldtekt. 

Wszystkie panele są nieszkodliwe dla środowiska co 

potwierdza uzyskany certyfikat Cradle to Cradle Silver. 

Troldtekt®

mozaika
Troldtekt mozaika to panele 
akustyczne o różnych rozmiarach, 
zaprojektowane w standardowej 
kolorystyce Troldtekt. 
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600 mm 400 mm 300 mm 200 mm

600 mm

600 mm

600 mm

20 mm

25 mm

Zmienna max.

Uchwyt KN

Wskazówki dotyczące montażu
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A B

C C

BA

 600 mm

 662 mm

1040 mm

760 mm

A

Troldtekt®

romb
Panele Troldtekt romb to przykład 
frezowania CNC, rozwiązania dającego 
architektom zupełną swobodę 
tworzenia oryginalnych projektów. 

Panele Troldtekt romb nadają ścianom trójwymiarowy 

wygląd. Z bliska, powierzchnia ma wygląd pięknego, 

powtarzalnego wzoru. Z odległości natomiast, ściana 

wygląda jako swego rodzaju formacja figur. 

Panele akustyczne Troldtekt romb to panele z 

frezowanymi wzorami. Podobnie jak klasyczne panele 

akustyczne Troldtekt cechują się oczywiście takimi 

samymi, doskonałymi właściwościami akustycznymi i 

odpornością na ogień.

TYPY PANELIWZÓR
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Oświetlenie Troldtekt to seria opraw, specjalnie 

zaprojektowanych do zabudowy w panelach akustycznych. 

Rozwiązanie to jest niezwykle proste i stanowi połączenie 

estetyki oraz doskonałego oświetlenia. Panele akustyczne 

dostarczane są z wyciętymi otworami na oświetlenie, 

czyniąc montaż łatwym i jednocześnie oszczędzając czas 

prac instalacyjnych. 

Zintegrowane oprawy

Seria oświetlenia Wave została zaprojektowana przez 

Cubo Architekter A/S. Seria ta charakteryzuje się 

falistym szkłem, dzięki czemu otrzymujemy oryginalny 

projekt oraz maksymalną jakość oświetlenia, bez 

efektu oślepienia. Wszystkie oprawy są ukryte. Jedynie 

szkło wystaje poniżej powierzchni sufitu, dzięki czemu 

oświetlenie jest idealnie wkomponowane. 

Podłużne oprawy oświetlenia stanowią zintegrowaną 

część podwieszanego systemu paneli akustycznych 

(system profili C60 lub T35). Mogą być one 

montowane jako podłużny kanał oświetleniowy w 

suficie. 

Oświetlenie Troldtekt jest dostarczane z żarówkami typu LED. 

Troldtekt® oświetlenie
Architektoniczna prostota i 
doskonały efekt. 

Nie zobaczysz głośników Troldtekt zabudowanych w 

suficie, ale na pewno je usłyszysz. Z tradycyjnych, 

widocznych, zestawów głośnikowych w sufitach, 

dźwięk jest emitowany z kilku punktów. Często to 

prowadzi do wrażenia wysokiego ciśnienia 

akustycznego blisko głośnika, które jednak szybko 

ulega złagodzeniu, stając się słabe w odleglejszych 

zakątkach. Dla dobrego odbioru dźwięku to 

niezwykle ważne, że dociera on wszędzie. 

Głośniki Troldtekt to, zbudowany na podstawie panela 

NXT, płaski głośnik zabudowany i ukryty w tylnej 

części panelu akustycznego. Dźwięk przechodzi przez 

panel i równomiernie rozchodzi się po całym 

pomieszczeniu. Głośnik Troldtekt posiada większą moc 

i pokrywa większą przestrzeń niż tradycyjne głośniki. 

Elegancja i dyskrecja dźwięku

Panele Troldtekt zapewniają optymalną akustykę w 

pomieszczeniu. Dźwięk z głośników jest wyraźny i 

zrozumiały bez zakłócającego pogłos, niezależnie od 

tego czy głośniki są zainstalowane na suficie czy na 

ścianie.

Troldtekt® głośniki
Zabudowane w panelach akustycznych, 
dźwięk wydobywający się ze ścian lub sufitów. 

170° 
Rozchodzenie się dźwięku z głośnika Troldtekt 
ma siłę ponad 170 stopni. Głośniki Troldtekt 
dzięki temu pokrywają większy obszar niż 
tradycyjne głośniki. 

Subwoofer

Głośniki mogą być używane pojedynczo, ale optymalną 

jakość dźwięku możemy osiągnąć poprzez jednoczesne 

użycie subwoofera Troldtekt. Sobwoofer łącznie z 

kablami mierzy zaledwie 170 mm wysokości. 

Subwoofer może być ustawiony np. pod meblami lub 

ukryty nad sufitem. 
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Troldtekt oferuje spersonalizowane dekoracje sufitów, 

ścian oraz oprawionych paneli ściennych, zapewniając 

jednocześnie odpowiednią akustykę. Nowoczesna 

technologia druku pozwala nanieść na panele różnego 

rodzaju grafiki, loga, prace plastyczne, zdjęcia lub inne, 

dowolne projekty. W przypadku powierzchni 

trójwymiarowych, grafiki i loga nanoszone są na 

panele przy użyciu technologii frezowania CNC. 

Idealne na duże powierzchnie

Charakterystyczna powierzchnia paneli Troldtekt 

nadaje Twojemu projektowi dodatkowy, ekscytujący 

wymiar. Technologia druku pozwala nanosić na panele 

elementy graficzne i wzory, dzięki czemu nawet duże 

powierzchnie mogą być dekorowane. 

Troldtekt współpracuje z artystami, którzy projektują 

grafiki dekoracyjne. Projekt może obejmować 

dostarczone przez Ciebie zdjęcie, grafikę lub obraz- 

pod warunkiem że posiadasz prawo do jego 

wykorzystania i kopiowania. Możliwości są praktycznie 

nieograniczone. 

Troldtekt® dekoracje
Możliwości dekoracji ścian i sufitów są 
praktycznie nieograniczone dzięki 
drukowi oraz frezowaniu CNC. 
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Powyższy motyw dekoracyjny znajduje się w Children’s 

Cultural Centre Ama’r w Kopenhadze. Architekci: Nøhr 

& Sigsgaard Arkitekter & Dorte Mandrup Arkitekter.
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Jako architekt lub dekorator wnętrz potrzebujesz 

łatwego dostępu do dokumentacji takiej jak 

specyfikacja produktu, instrukcja montażu czy pliki 

AutoCAD. W związku z tym stworzyliśmy platformę 

internetową aby Ci pomóc. 

Kalkulator akustyczny Troldtekt

Używając kalkulatora można szybko uzyskać przegląd 

akustyki pomieszczenia. Wystarczy wpisać dane, 

potrzebne do obliczenia czasu pogłosu lub obszaru 

absorpcji.

Wypróbuj kalkulator na > www.troldtekt.com

Generator produktu Troldtekt

Internetowy generator produktu pozwala na szybki 

przegląd możliwości kombinacji naszych produktów i 

akcesoriów. Generator jest łatwy w użyciu. Po prostu 

ułóż swoje rozwiązania Troldtekt, wybierając numer 

właściwości produktu. Za każdym razem kiedy 

dokonujesz wyboru, opcje które nie mogą być łączone 

z produktem wybranym wcześniej, są wygaszone.

Pliki AutoCAD i Revit, specyfikacje, tekstury 

i mapy alfa

Kiedy dokonasz już wyboru produktów, na następnej 

stronie możesz pobrać instrukcje montażu, pliki 

AutoCAD dla wybranej kombinacji produktów oraz 

wygenerowaną specyfikację, którą możesz skopiować 

bezpośrednio do swojej specyfikacji. Możesz ponadto 

pobrać tekstury Troldtekt oraz mapy wizualizacji. Pod 

materiałami do pobrania znajdziesz wersję roboczą 

specyfikacji NBS, bibliotekę materiałów Troldtekt oraz 

pliki Revit, zawierające informację o grubości, mapy alfa 

oraz powierzchnie tekstur. Wysokiej jakości pliki z 

teksturami są również możliwe do pobrania. 

Troldtekt® 
narzędzia internetowe
Przeprowadź obliczenia i skomponuj 
swoją kombinację produktów, 
wygeneruj specyfikację, oblicz ilość, 
dobierz akcesoria. 

Narzędzia pomiarowe, kalkulator ilości i akcesoriów 

W generatorze produktu możesz wprowadzić wymiary/

obwód swojego pomieszczenia lub obliczyć je używając 

naszego narzędzia pomiarowego. Wystarczy wybrać 

rodzaj pomieszczenia oraz wprowadzić jego długość, 

szerokość oraz nachylenie sufitu (jeśli nie jest w 

poziomie). Ilość i akcesoria zostaną automatycznie 

obliczone. Otrzymasz specyfikację, którą można 

wydrukować.

Wypróbuj kalkulator na > www.troldtekt.com

Inspiracje

Odwiedź zakładkę „Inspiration” na stronie  

www.troldtekt.com. Znajdziesz tam przykłady 

różnych projektów, wykorzystujących produkty 

Troldtekt o różnych rozmiarach, kolorach, 

formatach.

Wiadomości

Zapisz się na newsletter Troldtekt. Zawiera on 

artykuły dotyczące akustyki, wystroju wnętrz, 

architektury itp. Każde wydanie skupia się na 

konkretnym temacie, któremu poświęcone są 

artykuły, zdjęcia, filmy. 

Zapisz się na > www.troldtekt.com
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Za każdym razem kiedy dokonujesz wyboru, opcje które nie 
mogą być łączone z produktem wybranym wcześniej, są 
wygaszone.

Kiedy dokonasz już wyboru produktów, na następnej stronie 
możesz pobrać instrukcje montażu, pliki AutoCAD dla wybranej 
kombinacji produktów oraz wygenerowaną specyfikację, która 
możesz skopiować bezpośrednio do swojej specyfikacji. 

Generator jest łatwy w użyciu. Po prostu ułóż swoje rozwiązania Troldtekt, wybierając numer właściwości produktu. 
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> Dobra akustyka

Kombinacja drewna i cementu nadaje panelom 

Troldtekt wyjątkową strukturę powierzchni, 

absorbującą hałas i redukującą czas pogłosu.

> Zdrowy klimat wewnętrzny

Panele Troldtekt to naturalny, oddychający materiał, który 

zarówno absorbuje jak i oddaje wilgotność. Panele 

akustyczne są nieszkodliwe dla alergików, posiadają 

ponadto szereg duńskich i międzynarodowych 

certyfikatów dotyczących klimatu wewnątrz pomieszczeń.  

> Zrównoważony rozwój

Panele Troldtekt zachowują trwałość przez cały cykl 

życia produktu. Panele wykonywane są z materiałów 

naturalnych, ich produkcja ma minimalny wpływ na 

środowisko. Panele ulegają naturalnemu rozkładowi. 

> Ochrona przeciwpożarowa

Wełna drzewna jest zatopiona w cemencie, dzięki czemu 

panele Troldtekt mają niską palność. Panele akustyczne 

Troldtekt były testowane w zakresie spełniania normy BS 

476. Panele posiadają Klasę 0, określoną w Brytyjskim 

Prawie Budowlanym oraz Klasę 1 w klasyfikacji Spread of 

Flame (Rozprzestrzenianie się Płomieni).

> Naturalna wytrzymałość

Panele Troldtekt to połączenie wytrzymałości cementu 

i elastyczności drewna. Trwałość użytkowa paneli to co 

najmniej 75 lat. Panele Troldtekt to materiał odporny 

nawet na działanie wilgoci czy uderzenia piłką. Cement 

nadaje panelom określony kształt, podczas gdy drewno 

daje łatwość obróbki oraz montażu. 

> Elastyczność rozwiązań

Charakterystyczna struktura powierzchni paneli 

Troldtekt nadaje im wyjątkowy wyraz. Oświetlenie i 

głośniki mogą być zabudowywane w gotowych 

sufitach.  

Sześć 
powodów 
aby 
wybrać 
Troldtekt

Więcej o zaletach produktów Troldtekt 

przeczytasz na następnych stronach >

Hałas i słaba słyszalność 
skutkują złym samopoczuciem. 
Dlatego dobra akustyka jest 
tak ważna. 

Dobra akustyka jest ważna dla naszego 

samopoczucia, zarówno w domu, w pracy, w parkach 

rozrywki czy w budynkach użyteczności publicznej. 

Poniżej przeczytasz o czynnikach, które mają wpływ 

na akustykę, o znaczeniu poszczególnych terminów i 

o tym, dlaczego są tak ważne:

Dźwięk i hałas

Dźwięk to fale akustyczne rozchodzące się w 

powietrzu. Rozróżniamy dźwięk od hałasu. Dźwięk to 

fale uporządkowane. Chaotyczne, natrętne fale to z 

kolei hałas. 

Częstotliwość

Częstotliwość określa ile razy na sekundę rozchodzą 

się fale dźwiękowe. Częstotliwość jest mierzona w 

hercach (Hz). 100 Hz odpowiada 100 oscylacjom na 

sekundę. Dźwięki basowe mają niską częstotliwość, 

podczas gdy wysokie tony mają wysoką częstotliwość. 

Natężenie dźwięku

Intensywność dźwięku jest określana w decybelach. 

Im wyższe natężenie dźwięku, tym wyższa wartość 

decybeli. Żeby pomiar był wiarygodny, musi być 

mierzony w tej samej odległości od źródła dźwięku. 

Czas pogłosu

Czas pogłosu to czas, w jakim dźwięk wygasa w 

pomieszczeniu. Powierzchnie pomieszczenia mają 

wpływ na to, jak dźwięk się rozchodzi. 

Słyszalność

Jeśli pomieszczenie ma długi czas pogłosu, dźwięk 

wypowiedzianych słów nie wygaśnie, zanim następne 

dźwięki dotrą do słuchaczy. Efektem tego jest zła 

słyszalność, słuchacze nie rozumieją co jest 

mówione. Jeśli jednak dźwięk jest absorbowany, to 

mamy do czynienia z krótkim czasem pogłosu, dobrą 

akustyką oraz odpowiednią słyszalnością. 

Absorpcja dźwięku

Krótki czas pogłosu możemy osiągnąć dzięki 

zastosowaniu materiałów absorbujących dźwięk. 

Właściwość ta jest określana przez współczynnik 
absorpcji, używając greckiej litery α (alfa).

Obszar absorpcji

Akustyka pomieszczenia zależy od tego, ile metrów 

kwadratowych materiału tłumiącego dźwięk zostało 

zainstalowanych. Im większa powierzchnia materiałów 

absorbujących dźwięk, tym krótszy czas pogłosu. 

Dobra akustyka
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Powyższy przykład został obliczony przy użyciu 

kalkulatora akustycznego Troldtekt, który znajdziesz 

na > www.troldtekt.com

60 dB
Czas pogłosu trwa od momentu, gdy 

źródło dźwięku (np. oklaski) ustaje, do 

chwili gdy poziom dźwięku zmniejszył się o 

60 decybeli.

aw =1.0
Panele Troldtekt z wełną mineralną 

posiadają współczynnik absorpcji 

dźwięku około 1.0 dla dźwięku powyżej 

500 Hz, to znaczy materiał absorbuje 

100% dźwięku. Można powiedzieć, że 

współczynnik absorpcji dźwięku równy 

1.0 odpowiada zniknięciu dźwięku przez 

otwarte okno. 

Używając kalkulatora można szybko uzyskać 

przegląd akustyki pomieszczenia. Wprowadzając do 

kalkulatora dane dotyczące pomieszczenia (wymiary 

i materiały), uzyskasz prosty i jasny raport, 

pokazujący czas pogłosu, obszar absorpcji oraz wiele 

innych, pożytecznych informacji. 

Akredytowane pomiary hałasu dla wielu 

konstrukcji, wykorzystujących panele Troldtekt 

dostępne są na > www.troldtekt.com

Czas pogłosu

Pokój z płaskim sufitem
Długość: 9,0 m 

Szerokość: 7,0 m

Wysokość: 2,7 m

Kubatura: 170,1 m³

Podłoga/sufit: 63,0 m²

Powierzchnia ścian: 62,4 m²

20,0 m²Okna: 

Drzwi: 4,0 m²

Materiał: 
Podłoga: 

Ściana: 

Drzwi: 
Okno: 

Guma lub płyta winylowa na betonie 
Otynkowane ściany
Drzwi, ciężkie
Okno (3+12+3 mm)

Strop

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

Sec 2,93 3,33 3,74 3,90 5,24 5,24

25+18 mm Panel Troldtekt Plus na betonie

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

Sec 1,81 1,03 0,51 0,40 0,47 0,43

35 mm Troldtekt i 50 mm wełny mineralnej, zawieszony

HZ 125 250 500 1000 2000 4000

Sec 0,59 0,45 0,45 0,46 0,45 0,45

Hałas ma wpływ na nasze samopoczucie

Badania przeprowadzone przez Duńskie Narodowe 

Centrum Badań nad Środowiskiem Pracy dowiodły, że 

nauczyciele pracujący w szkołach gdzie jest zła 

akustyka są mniej zadowoleni z pracy, niż nauczyciele 

uczący w szkołach z dobrą akustyką. Najważniejszym 

czynnikiem powodującym niezadowolenie był długi 

czas pogłosu czego efektem był z kolei uciążliwy 

hałas. 

Badaniu poddanych zostało 107 nauczycieli z 10 szkół 

w Kopenhadze. Chęć zmiany pracy była sześciokrotnie 

większa wśród nauczycieli, uczących w klasach z 

długim czasem pogłosu. Jeśli poziom hałasu był 

wysoki przez co najmniej 25% czasu pracy, nauczycieli 

byli mniej zmotywowani oraz odczuwali większe 

zmęczenie. 

Zła akustyka wpływała również na postrzeganie 

jedności klasowej przez nauczycieli. Badania 

dowiodły, że nauczyciele pracujący w klasach z długim 

czasem pogłosu, postrzegają atmosferę w klasie jako 

bardziej agresywną oraz mniej komfortową.

Dowiedz się więcej o akustyce i obejrzyj nasz film na 

> www.troldtekt.com

6x 
Chęć zmiany pracy była sześciokrotnie 

większa wśród nauczycieli, uczących w 

klasach z długim czasem pogłosu.

Beton

35 mm panel Troldtekt 

50 mm wełna mineralna
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Częstotliwość, Hz

Współczynnik absorpcji α   

Panele Troldtekt z wełną mineralną posiadają 
współczynnik absorpcji dźwięku około 1.0 dla dźwięku 
powyżej 500 Hz.
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Większość ludzi spędza znaczną część swojego życia 

wewnątrz budynków, duża część tego czasu przypada 

na pracę. Jest więc niezwykle ważne, aby budynki 

charakteryzowały się dobrym klimatem wewnętrznym, 

który nie będzie powodował w nas irytacji oraz nie 

będzie miał negatywnego wpływu na nasze zdrowie i 

zdolność do pracy. 

Wiele czynników ma na nas wpływ - jakość powietrza, 

wilgotność, temperatura, oświetlenie, dym papierosowy, 

hałas itp. Symptomy złego klimatu wewnętrznego to 

chrypa, wysypka, ból głowy czy nudności.

Der Blaue Engel

„Błękitny Anioł” to dobrowolny i niezależny certyfikat 

środowiskowy. Wymagania koncentrują się przede 

wszystkim wokół wpływu poszczególnych produktów na 

środowisko: na klimat, zasoby, wodę, glebę i powietrze. 

Badany jest także wpływ produktów na ludzi. Troldtekt 

został sklasyfikowany jako „Emissionsarm” (niska 

emisja).

Indoor climate certification

Troldtekt posiada certyfikat najlepszego klimatu 

wewnętrznego, według klasyfikacji Danish Indoor Climate 

Labelling. Kryterium klasyfikacji jest odgazowanie 

produktu w ciągu pierwszych 60 dni od instalacji. Panele 

Troldtekt spełniły to kryterium w trakcie pierwszego 

badania po 10 dniach. Panele sufitowe były ponadto 

badane pod katem jakości włókien i cząsteczek przez nie 

emitowanych. Panele Troldtek zostały zaklasyfikowane do 

najlepszej kategorii „niska emisja cząsteczek”, co znaczy 

emisję mniejszą niż 0,75 miligrama/m2.
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Healthy materials

Jednym z pięciu kryteriów, przyjętych przez koncepcję 

Cradle to Cradle (‘od kołyski do kołyski’) jest zdrowie 

materiałów. Aby otrzymać certyfikat, skład chemiczny 

produktu musi być identyfikowany za pomocą oceny 

‘ABC-X’, a plan wycofania musi być opracowany dla 

niepożądanych substancji (lista X). Panele Troldtekt nie 

zawierają substancji z listy X. Odnosi się to do 

wszystkich produktów, łącznie z niepalnym panelem 

Troldtekt A2. Farby używane do malowania paneli 

zawierają minimalne ilości substancji z listy X, które 

wycofujemy we współpracy z naszym dostawcą farb. 

Cała linia produktów Troldtekt posiada srebrny 

certyfikat Cradle to Cradle. 

M1 

Panele Troldtekt zostały zaklasyfikowane do kategorii M1 

przez Finnish Indoor Air Association and Building 

Information Foundation RTS. Klasyfikacja dzieli materiały 

budowlane na podstawie stopnia emisji, czyli ilości 

substancji emitowanych przez materiały do atmosfery. 

Klasa emisji M1 odpowiada najwyższej jakości (najniższa 

emisja), podczas gdy materiały klasy M3 posiadają 

najwyższy wskaźnik emisji. Aby zdobyć klasę M1, produkt 

musi być testowany przez niezależne laboratorium, 

według restrykcyjnych wymagań. Panele Troldtekt były 

badane przez Duński Instytut Technologiczny pod 

względem spełniania norm ISO 16000-9, ISO 16000-3 

oraz Eurofins 4430.

Allergy Friendly Product Award

Troldekt zdobył brytyjską nagrodę Allergy Friendly 

Product, oznaczającą że panele nie zawierają 

substancji alergicznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Nagroda ta jest przyznawana produktom, które mają 

pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób 

cierpiących na astmę i alergików. Aby zdobyć nagrodę 

‘Allergy Friendly Product’, produkt musi być 

przebadany przez ekspertów organizacji Allergy UK. 

Zdrowy klimat 
wewnętrzny
Klimat wewnętrzny jest ważny dla 
naszego zdrowia i samopoczucia.
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Udokumentowany 
zrównoważony rozwój
Środowisko jest najważniejsze w całym cyklu 
życia produktu.

1   Materiały

Cementowo łączone panele z wełny drzewnej są w 

100% produkowane z naturalnych materiałów: drewna i 

cementu. Wykorzystujemy do tego celu norweski 

świerk, posiadający certyfikaty PEFC oraz FSC. Oba 

certyfikaty potwierdzają, że drewno pochodzi z 

odpowiedzialnie zarządzanych lasów. 

Przy produkcji paneli Troldtekt wykorzystywany jest 

cement firmy Aalborg Portland A/S, która wydobywa 

surowce z duńskich pokładów, z minimalnym wpływem 

na środowisko naturalne. Kreda i piasek to kluczowe 

składniki cementu Portland. Zarówno kreda jak i piasek 

wydobywane są w Danii. Wydobycie piasku przyczynia 

się do pogłębiania i utrzymania żeglowności kanałów. 

Aalborg posiada certyfikat ISO 14001 oraz europejski 

certyfikat EMAS. Aalborg Portland była dwukrotnie 

nominowana do prestiżowej nagrody EMAS, 

przyznawanej przez Komisję Europejską.

2 Transport

Panele Troldtekt są produkowane z lokalnych materiałów- 

norweskiego świerka rosnącego w Danii oraz duńskiego 

cementu, w związku z czym wpływ transportu na 

środowisko jest minimalny. Posiadamy rozległa sieć 

dystrybucji na naszych rynkach eksportowych, dzięki czemu 

transport do odbiorców końcowych jest maksymalnie 

skrócony. 

Naszych dystrybutorów znajdziesz na > www.troldtekt.com

3 Produkcja

Cementowo łączone panele z wełny drzewnej Troldtekt 

są produkowane w naszej fabryce w Troldhede od 1935 

roku. Panele Troldtekt produkowane są z użyciem 

nowoczesnych technologii, w zamkniętym systemie, bez 

odprowadzania ścieków. Około 95% energii potrzebnej 

do ogrzewania, produkowana jest z drewnianych 

odpadów, powstałych w czasie produkcji. Troldtekt jest 

partnerem DONG Energy. W związku z tym, cała energia 

elektryczna, potrzebna do produkcji paneli, pozyskiwana 

jest z morskiej elektrowni wiatrowej Anholt. Wpływ 

procesu produkcji paneli na środowisko jest nakreślona w 

naszej Środowiskowej Deklaracji Produktu (Environmental 

Product Declaration -EPD). Została ona przygotowana 

przez Duński Instytut Technologiczny, zgodnie z nowym 

europejskim standardem EN 15084. 

EPD możesz pobrać ze strony > www.troldtekt.com

4   Użycie

Panele Troldtekt nie zawierają żadnych szkodliwych lub 

alergicznych substancji. Panele zostały zakwalifikowane 

do najlepszej kategorii według Danish Indoor Climate 

Labelling. Panele Troldtekt zostały uznane produktem 

hypoalergicznym przez Allergy UK oraz uzyskały klasę 

emisji M1 według klasyfikacji Finnish Indoor Air 

Association and Building Information Foundation RTS.

5 Recykling

Cementowo łączone panele z wełny drzewnej Troldekt 

mogą być kompostowane i służyć jako środek 

poprawiający właściwości gleby.  Cement zwiększa 

poziom tlenu w procesie kompostowania, natomiast 

drewno dodaje materiał organiczny do kompostu. Ścieki 

powstałe w wyniku produkcji w fabryce w Troldhede 

dostarczane są do HedeDenmark a/s, gdzie przerabiane 

są na środki użyźniające glebę. 

Odpady z placów budowy, w postaci ścinków i odpadów 

z paneli akustycznych Troldtekt, mogą być również 

wykorzystane jako środki poprawiające właściwości 

gleby. Pracujemy nad znalezieniem partnerów 

biznesowych o podobnym profilu na wybranych rynkach 

europejskich. 

Cementowo łączona wełna drzewna jako odpad 

rozbiórkowy może być wykorzystana jako surowiec w 

produkcji cementu. Produkcja cementu jest procesem 

termicznym, który wszelką obróbkę powierzchni czyni 

nieszkodliwą. Drewna z cementowo-wiórowych płyt z 

wełny drzewnej przyczynia się do procesu spalania, 

podczas gdy elementy cementowe staje się surowcem w 

procesie produkcji nowego cementu. We współpracy z 

firmą Aalborg Portland pracujemy nad wprowadzeniem 

tego rozwiązania w Danii w roku 2018 lub 2019. 

Troldtekt pracuje nad zalezieniem partnerów o 

podobnym profilu na wybranych rynkach.

Wskazówki odnośnie recyklingu znajdziesz na > www.troldtekt.com
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Troldtekt przyczynia się do 
zrównoważonego budownictwa

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju w budownictwie 

staja się coraz powszechniejsze. Trzy najważniejsze 

certyfikaty to LEED (Stany Zjednoczone), BREEAM 

(Wielka Brytania) oraz DGNB (Niemcy). 

LEED, BREEAM i DGNB 

Panele Troldtekt wnoszą pozytywny wkład do 

zrównoważonego budownictwa. Pozwalają deweloperom 

uzyskiwać więcej punktów, a co za tym idzie zdobywać 

certyfikaty wyższych poziomów, według wymienionych 

powyżej klasyfikacji. Ramboll (firma inżynieryjna) ustaliła, 

że panele Troldtekt przyczyniają się do zdobycia 

certyfikatów w następujących obszarach:

• Całkowity koszt własności
• Akustyka wewnętrzna
• Emisja gazów i innych zanieczyszczeń do 

atmosfery

• Klimat wewnętrzny
• Materiały, w tym:

– Ocena cyklu życia
– Regionalizm
– Odnawialność i ponowne wykorzystanie
– Odzyskiwanie materiałów
– Zamawianie materiałów i polityka zakupowa
– Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
– Zarządzanie odpadami budowlanymi

Ramboll przygotował raport, pokazujący wkład paneli 

Troldtekt w zrównoważone budownictwo, oraz 

dokumentację dla audytorów i rzeczoznawców 

budowalnych. 

EPD

Wpływ produktu na zmiany klimatu i globalne 

ocieplenie badany jest w zakresie Środowiskowej 

Deklaracji Produktu (EPD), przygotowywanej według 

nowego europejskiego standardu EN 15804. Odnosi 

się on do materiałów budowlanych i jest bardzie 

restrykcyjny niż starszy, bardziej ogólny standard ISO 

14025. Deklaracji opartych na dwóch różnych 

standardach nie można więc bezpośrednio 

porównywać. 

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dla Troldtekt 

została zweryfikowana i sprawdzona przez norweską 

instytucję SINTEF Byggforsk / SINTEF Building and 

Infrastructure. Deklaracja EPD została zarejestrowana 

w norweskiej Fundacji EPD oraz w duńskiej EPD. 

Deklaracja została również przyjęta i zarejestrowana w 

niemieckim rejestrze EPD, po weryfikacji przez Institut 

für Umwelt und Bauen e.V. (IBU). 

Pozytywny wkład 
Według raportu firmy Ramboll, panele 

Troldtekt przyczyniają się do uzyskania 

certyfikatów LEED, BREEAM oraz DGNB. 

Efektywna 
ochrona 
przeciwpożarowa

Panele Troldtekt chronią przed 
pożarem. Ich bezpieczeństwo zostało 
sprawdzone pod kątem przepisów 
krajowych i europejskich. 

Europejska klasyfikacja 

przeciwpożarowa, znak CE
Panele Troldtekt posiadają znak CE według 

europejskiego standardu dla cementowo 

łączonej wełny drzewnej EN 13168 oraz 

europejskiego standardu dla sufitów 

podwieszanych EN 13964. Panele Troldtekt 

były testowane pod względem reakcji na ogień 

według europejskiego standardu EN 13501 i 

posiadają klasę ochrony przeciwpożarowej:

• Panele akustyczne Troldtekt: B-s1, d0
• Panele Troldtekt A2: A2-s1, d0

Międzynarodowe klasyfikacje 
Panele Troldtekt były testowane pod 

względem ochrony przeciwpożarowej według 

wielu krajowych standardów, w tym: MK 

(Dania), Nemko (Norwegia), Sitac (Szwecja) 

oraz KOMO (Holandia). W Niemczech panele 

Troldtekt został sklasyfikowane na poziomie Ü 

oraz posiadają znak ‘allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung’ (abZ).

EXOVA
Panele akustyczne Troldtekt były testowane 

przez Exova Warringtonfire pod względem 

spełniania normy BS 476. Posiadają „Klasę 0” 

określoną w Brytyjskim Prawie Budowlanym 

oraz „Klasę 1” w klasyfikacji ‘Spread of 

Flames’ (rozprzestrzeniania się płomieni). 

Właściwości palne wykładzin sufitowych i ściennych 

mają duży wpływ na rozprzestrzenianie się pożarów. 

Jest niezwykle ważne, aby temperatura, zadymienie lub 

inne czynniki nie uniemożliwiły ludziom ewakuacji. 

Cement ochroną drewna

Panele Troldtekt wykonane są z drewna i cementu. 

Drewno jest materiałem organicznym i palnym, 

jednak każde jego włókno jest otoczone i chronione 

przez niepalny cement. W związku z tym panele 

Troldtek maja niski poziom palności. W czasie pożaru 

emitują niewielką temperaturę i praktycznie żadnego 

dymu. Panele Troldtekt A2, produkowane z użyciem 

specjalnego cementu, są całkowicie niepalne. 

Certyfikaty ochrony przeciwpożarowej 

Troldtek możesz pobrać ze strony 

> www.troldtekt.com

EN 15804
Środowiskowa Deklaracja Produktu 

Troldtekt (EPD) oparta jest na 

nowym, restrykcyjnym standardzie 

europejskim EN 15804. 
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Cementowo łączone panele z wełny drzewnej to 

surowy i trwały materiał. Proces wiązania i utwardzanie 

przekształca cement w panelach w beton i nadaje im 

wytrzymałość. Naturalne właściwości drewna czynią 

panel oddychalnym i umożliwiają dyfuzję. Panele 

Troldtekt można montować przy użyciu śrub, są łatwe 

w obróbce i cięciu. 

Odporność na wilgoć

Panele Troldtekt wchłaniają i wydalają wilgoć. Idealnie 

nadają się na wykładziny ścienne i sufitowe w 

wilgotnych pomieszczeniach, takich łazienki czy 

baseny. Panele Troldtekt nadają się również do 

zastosowania zewnętrznego, np. pod nawisami. Panele 

nie gniją, a co za tym idzie nie stają się wylęgarnią 

grzybów czy innych mikroorganizmów. 

Stabilny kształt

Troldtekt panele posiadają wyjątkowo stabilny kształt i 

zachowują swoją płaskość- nawet w środowiskach 

wilgotnych. Nie odkształcają się w miarę upływu 

czasu. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu 

zmienia się o jeden punkt procentowy, wymiary panelu 

zmieniają się zaledwie o 0,05 promila.

Test uderzenia piłką

Wykładziny ścienne i sufitowe w ośrodkach 

sportowych i szkołach narażone są na uderzenia 

piłkami. Wytrzymałość paneli Troldtekt na uderzenia 

piłką była testowana w ośrodku MPA w Stuttgardzie 

według niemieckiego standardu DIN 'Prüfung der 

Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sporthallen für 

Turnen und Spiele'. Panele Troldtekt zostały 

przetestowane i zaaprobowane jako wykładziny 

ścienne i sufitowe dla ośrodków sportowych. Dotyczy 

to paneli instalowanych na drewnianych listwach oraz 

zawieszonych przy użyciu systemu profili C60. 

Naturalna wytrzymałość
Panele Troldtekt czerpią swoje właściwości z 
naturalnych materiałów- wytrzymałość i trwałość 
z cementu i naturalną oddychalność z drewna.

81 km/h
W trakcie testów, piłka uderzana była w 

panele ścienne z prędkością 22 m/s, 

odpowiadającą prędkości 81 km/h. 

0.05 ‰
Panele Troldtekt mają stabilny kształt. Jeśli 

wilgotność powietrza w pomieszczeniu 

zmienia się o jeden punkt procentowy, 

wymiary panelu zmieniają się zaledwie o 

0,05 promila.

W trakcie testów wytrzymałości paneli Troldtekt, piłka 

uderzana była 36 razy na wykładziny sufitowe oraz 

54 razy na wykładziny ścienne. Piłka uderzana była 

pod różnymi kątami z prędkością od 16,5 do 22,5 m/s 

(równowartość 59,5 oraz 81 km/h).

Raporty dotyczące wytrzymałości paneli Troldtekt 

na działanie wilgoci oraz uderzenia piłką dostępne 

są na > www.troldtekt.com

Panele akustyczne Oświetlenie Głośniki Dekoracje

Wielofunkcyjne sufity stały się rzeczywistością. Możliwości 

frezowania CNC oraz nadruku różnego rodzaju projektów 

na panelach są praktycznie nieograniczone. 

Nagroda Troldtekt

Co dwa lata dajemy studentom architektury i 

wzornictwa szansę pokazania ich kreatywności i 

uczestnictwa w naszym konkursie projektowym. 

Dowiedz się więcej o konkursie i zobacz zwycięskie 

projekty na > www.troldtekt.com/award. 

Panele Troldtekt to prosty materiał z 

charakterystycznym wyrazem. Różnorodność 

kolorów, struktur, krawędzi i systemów 

podwieszania pozwala na personalizację projektu. 

Rozwiązania akustyczne Troldtekt oraz seria 

produktów specjalnych pozwalają także na 

integrację i ukrycie szeregu funkcji w suficie, przy 

zachowaniu gładkiej powierzchni. Wynikiem są 

udoskonalone panele sufitowe, które zapewniają 

spokojną, spójną powierzchnię.

Głośniki Troldtekt, ukryte w suficie, pozwalają 

zachować spójną i gładką powierzchnię sufitu. Nasze 

oprawy świetlne, w trosce o najlepsze efekty 

wizualne, są zabudowane w sufitach. 

Elastyczne rozwiązania 
projektowe
Wytrzymałe powierzchnie, funkcjonalność i 
spersonalizowany projekt. Wielofunkcyjne 
sufity stały się rzeczywistością. 
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PEFC/09-31-030

BREEAM

LEED

DOP

Herstellwerk I 
Brandverhalten: Klasse B-s1,dO nach

DIN EN 13501-1 (entspricht der
bauaufsichtlichen Benennung

schwerentflammbar) entsprechend
Anwendungsbedingungen 

Bauprodukte glimmen nicht

“Troldtekt® Akustik”

Troldtekt A/S
DK-8310 Tranbjerg

Z-56-275-
3544

Fladungen

Herstellwerk I 

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Klasse A2-s1,dO  

nach DIN EN 13501-1;  
nicht glimmend)  
entsprechend 

Anwendungsbedingungen 

Troldtekt® A2”

Troldtekt A/S
DK-8310 Tranbjerg

Z-56-426-
973

Fladungen

”

Poniżej przedstawiamy przegląd i wyjaśnienie 

najważniejszych, duńskich i międzynarodowych klasyfikacji i 

certyfikatów, uwzgledniając status produktów Troldtekt. 

Znaki i 
certyfikaty

Znak CE

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wyrobów 
budowlanych, objętych zharmonizowaną, europejską 
normą. Panele Troldtekt posiadają znak CE zgodnie z 
normą EN 13168 dla cementowo- łączonej wełny 
drzewnej oraz dla sufitów podwieszanych, zgodnie z 
normą EN 13964. Troldtekt jest certyfikowany według 
systemu 3. Fabryka w Troldhede będzie podlegać 
kontroli zewnętrznej. Panele Troldtekt posiadają klasę 
B-s1, d0 w klasyfikacji ognioodporności. Natomiast 
seria niepalnych paneli Troldtekt A2 posiada w tej 
samej klasyfikacji klasę A2-s1, d0. 

MK

Dodatkowe wymagania odnoszące się do 
właściwości palnych materiałów 
budowlanych określone są w Duńskich 
Przepisach Budowlanych (BR10). Duńskie 
wymagania przeciwpożarowe są podzielone 
na kategorie zastosowań. We wszystkich 
kategoriach wymagane są okładziny klasy K1 
10 B-s1, d0 (okładziny klasy 1). Panele 
Troldtekt zostały zaklasyfikowane jako 
materiał klasy A oraz okładziny klasy 1. 

DoPs

Z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie dotyczące 
materiałów budowlanych (CPR, EU nr 305/2011) 
zostało zastąpione Dyrektywą o materiałach 
budowlanych (CPD). Zgodnie z dyrektywą, deklaracje 
zgodności są zastępowane deklaracjami właściwości 
użytkowych (DoPs). Wszystkie produkty Troldtekt, 
oznaczone znakiem CE,  posiadają kod QR 
bezpośrednio łączący je z konkretną deklaracją 
właściwości użytkowych (DoP).

SITAC

W Szwecji homologacje typu zapewniają, że 
obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze 
są przestrzegane. Homologacje typu są 
prowadzone przez SP Certification (dawniej 
SITAC). Panele Troldtekt posiadają świadectwo 
homologacji typu 1511/75 i zostały 
zatwierdzone jako pokrycie ognioodporne przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. 

NEMKO

Norweska klasyfikacja NS prowadzona jest 
przez Nemko i zapewnia zgodność z 
obowiązującymi standardami norweskimi, 
odpowiadającymi zharmonizowanym normom 
europejskim. Troldtekt posiada certyfikat NS w 
zakresie "Klasyfikacji ogniowej wykładzin/
powierzchni", zgodnie z wymaganiami 
określonymi w normie NS 3919: 1997.

KOMO

W Holandii, certyfikat KOMO potwierdza, że 
materiały budowlane spełniają normy 
holenderskich przepisów budowlanych. Produkty 
Troldtekt są sprzedawane w Holandii pod marką 
Stertekt. Nasz lokalny dystrybutor Isolco posiada 
certyfikat KOMO dla produktów Stertekt. 

EXOVA

Panele akustyczne Troldtekt były testowane przez 
Exova Warringtonfire pod względem spełniania 
normy BS 476. Posiadają „Klasę 0” określoną w 
Brytyjskim Prawie Budowlanym oraz „Klasę 1” w 
klasyfikacji ‘Spread of Flames’ (rozprzestrzeniania 
się płomieni). 

Übereinstimmungszertifikat Akustik 
(Certyfikat zgodności akustycznej) 
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 
(DIBt) wydaje ogólne dopuszczenia 
budowlane (abZ) dla materiałów 
budowlanych. Zatwierdzenie opiera się 
na zastosowaniu produktu. Panele 
Troldtekt posiadają znak Ü w zakresie 
palności materiałów. 

Übereinstimmungszertifikat A2 (Certyfikat 
zgodności A2)

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) 
wydaje ogólne dopuszczenia budowlane (abZ) 
dla materiałów budowlanych. Zatwierdzenie 
opiera się na zastosowaniu produktu. Panele 
Troldtekt posiadają znak , potwierdzający 
niepalność paneli A2.

MPA

Ściany i sufity ośrodków sportowych narażone są na 
uszkodzenia ze względu na ciągłe uderzenia piłkami. 
Szeroka gama paneli Troldtekt był testowana w 
zakresie wytrzymałości na uderzenia piłką pod 
względem spełniania normy DIN 18032. Produkty 
Troldtekt zostały zaaprobowane jako wykładziny 
ścienne i sufitowe dla ośrodków sportowych. 

Partner DONG

Energia ze źródeł odnawialnych zapobiega 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
Troldtekt jest partnerem klimatycznym 
DONG. Używamy jedynie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych- morskiej elektrowni 
wiatrowej Anholt.  

Cradle to Cradle 

Filozofia Cradle to Cradle (od kołyski do kołyski) 
opiera się na trzech podstawowych zasadach- 
recykling, energia odnawialna oraz różnorodność. 
Panele Troldtekt posiadają certyfikat Cradle to 
Cradle w srebrnej kategorii. Certyfikat dotyczy 
wszystkich paneli z cementowo łączonej wełny 
drzewnej, zarówno w kolorach naturalnych jak i 
malowanych. 

PEFC™

PEFC (Program Zrównoważonego 
Zarządzania Zasobami Leśnymi) to 
międzynarodowa organizacja pozarządowa, 
promująca na całym świecie zrównoważoną 
politykę leśną. Panele Troldtekt posiadają 
certyfikat PEFC.

FSC® 

FSC (Rada Zarządzania Lasami) prowadzi 
międzynarodową klasyfikację, opartą na 10 
zasadach odpowiedzialnej polityki leśnej. 
Certyfikat potwierdza na przykład, że poziom 
wyrębu nie przekracza poziomu odnowy lasów 
oraz że flora i fauna są chronione. Panele 
Troldtekt posiadają certyfikat FSC.  

Danish Indoor Climate Labelling (Dansk 
Indeklima Mærkning)

Duński Znak Klimatu Wewnętrznego (DIM) to 
dobrowolna klasyfikacja materiałów 
budowlanych I ich wpływu na klimat 
wewnętrzny. Certyfikat klimatu wewnętrznego 
zawiera wymagania dla produktów podczas 
całej fazy ich użytkowania i obejmuje ich wpływ 
na jakość powietrza w pomieszczeniach. Panele 
sufitowe były również testowane pod 
względem ilości włókien i cząstek przez nie 
emitowanych. Panele Troldtekt posiadają 
certyfikat Indoor Climate w najlepszej kategorii.  

Allergy Friendly Product Award

Allergy UK przyznaje nagrodę Allergy Friendly 
Product Award produktom, które maja wpływ na 
poprawę zdrowia i samopoczucia chorych na 
astmę i alergików. Nagroda jest gwarancją, że 
produkt nie zawiera żadnych szkodliwych 
substancji ani alergenów. Aby zdobyć nagrodę 
produkt musi być przebadany przez panel 
niezależnych ekspertów. Panele Troldtekt 
zostały zakwalifikowane do nagrody Allergy 
Friendly Product Award. 

EPD 

Z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie dotyczące 
materiałów budowlanych (CPR, EU nr 305/2011) zostało 
zastąpione Dyrektywą o materiałach budowlanych 
(CPD), wprowadzającą wymóg udokumentowania 
zrównoważonego rozwoju w zakresie materiałów 
budowlanych. Zanim wymóg ten zostanie wprowadzony, 
zrównoważony rozwój może być potwierdzany przez 
środowiskową deklarację produktu (EPD). Deklaracja 
Środowiskowa Produktu (EPD) dla Troldtekt została 
zweryfikowana i sprawdzona przez norweską instytucję 
SINTEF Building and Infrastructure. Deklaracja EPD 
została zarejestrowana w norweskiej Fundacji EPD oraz 
w duńskiej EPD. Deklaracja została również przyjęta i 
zarejestrowana w niemieckim rejestrze EPD, po 
weryfikacji przez Institut für Umwelt und Bauen e.V. 
(IBU).

M1 

Finnish Indoor Air Association and the Building 
Information Foundation RTS dzieli materiały 
budowlane pod względem emisji na trzy klasy. 
M1 to najlepsza klasa, która gwarantuje, że 
emisja lotnych związków organicznych oraz 
nieprzyjemnych zapachów musi spełniać 
szereg kryteriów. Panele Troldtekt posiadają 
klasę emisji M1.

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel (Błękitny Anioł) to 
dobrowolny, niezależny certyfikat 
środowiskowy. Wymagania koncentrują się 
na badaniu wpływu produktów i usług na 
środowisko: klimat, zasoby, wodę, glebę i 
powietrze. Testy badają również ich wpływ 
na ludzi. produkty Troldtekt posiadają klasę 
„Emissionsarm” (niski wpływ). 

Global Compact

Global Compact (Globalny Wpływ) to największą 
inicjatywa na rzecz odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, opierająca się na 10 zasadach w 
dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, 
środowiska oraz praktyk antykorupcyjnych. 
Troldtekt zobowiązał się do przestrzegania zasad 
inicjatywy i każdego roku przygotowuje obszerne 
sprawozdaniu z działalności spółki w zakresie 
CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). 

BREEAM 

BREEAM to skrót od "Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method". Jest to brytyjski certyfikat 
zrównoważonego rozwoju dla budownictwa, 
zainicjowany w 1990 roku. Na terenie Unii 
Europejskiej BREEAM jest zarządzany przez BRE, 
jednego z założycieli brytyjskiego Green Building 
Council. Certyfikat BREEAM jest uznawany w 
ponad 50 krajach, w tym w kilku europejskich, np. 
w Holandii czy Norwegii. Ramboll przygotował 
raport, pokazujący wkład paneli Troldtekt w 
zrównoważone budownictwo, certyfikowane 
przez BREEAM.  

LEED 

LEED to skrót od "Leadership in Energy and 
Environmental Design". Jest to amerykański 
certyfikat zrównoważonego rozwoju dla 
budownictwa, zainicjowany w 1998 roku. LEED 
jest zarządzany przez US Green Building Council. 
LEED nadaje certyfikaty budynkom w ponad 135 
krajach. Ramboll przygotował raport, pokazujący 
wkład paneli Troldtekt w zrównoważone 
budownictwo, certyfikowane przez LEED. 

DGNB

LEED to skrót od "Leadership in Energy and 
Environmental Design". Jest to amerykański 
certyfikat zrównoważonego rozwoju dla 
budownictwa, zainicjowany w 1998 roku. 
LEED jest zarządzany przez US Green Building 
Council. LEED nadaje certyfikaty budynkom w 
ponad 135 krajach. Ramboll przygotował 
raport, pokazujący wkład paneli Troldtekt w 
zrównoważone budownictwo, certyfikowane 
przez LEED. 
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Troldtekt A/S otrzymał w 2014 roku nagrodę Danish CSR Strategy Award

Troldtekt otrzymał nagrodę Highly Commended at the 
Responsible Business Awards 2015 za swoją strategię 
biznesową i pracę na rzecz koncepcji Cradle to Cradle. 

SILVER

CERTIFIED

CM

Vinder af CSR 
Strategy Prize

Troldtekt A/S projektuje, rozwija i produkuje panele 

akustyczne od 1935 roku- z naturalnych, lokalnych 

surowców, z użyciem nowoczesnych technologii, z 

minimalnym wpływem na środowisko. Nasze wyroby 

produkowane są w Danii i sprzedawane w wielu krajach 

na całym świecie. Wierzymy, że zrównoważony klimat 

wewnętrzny jest kluczem nowoczesnej architektury. 

Nadajemy trendy

Naszym celem jest bycie liderem w zakresie 

inteligentnych rozwiązań akustycznych. Przez cały 

czas pracujemy nad rozwojem nowych produktów, 

współpracując przy tym z inżynierami, architektami i 

innymi specjalistami. Co dwa lata przyznajemy 

Troldtekt Award. Nagroda przyznawana jest 

studentom architektury i wzornictwa, którzy 

prezentują panele Troldtekt w nowy, innowacyjny 

sposób. 

Bierzemy odpowiedzialność

To dla nas ważne, aby brać odpowiedzialność za 

społeczeństwo wokół nas- robimy to również dla 

naszego własnego dobra. Wierzymy, że firmy lepiej 

funkcjonują dobrze przez czynienie dobra. Dlatego też 

usystematyzowaliśmy nasze wysiłki poprzez 

zobowiązanie się do przestrzegania inicjatywy Narodów 

Zjednoczonych Global Compact- największej, 

dobrowolnej inicjatywy na świecie w zakresie społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Tworzymy wartość dodaną

Koncepcja Cradle to Cradle jest kluczowym elementem 

naszej strategii biznesowej. Podejście Cradle to Cradle 

skupia się na materiałach tworzących wartość dodaną 

dla środowiska, społeczeństwa i biznesu w sposób 

całościowy. Współpracujemy z konsultantami Vugge til 

Vugge Danmark celu zapewnienia, że nasze inicjatywy 

biznesowe realizowane są zgodne z 

międzynarodowymi zasadami Cradle to Cradle.

Troldtekt A/S
Dobra akustyka od 1935 roku

Troldtekt A/S, fabryka w Troldhede

Produkty i strategia 
biznesowa Cradle to Cradle

Troldtekt posiada certyfikat Cradle to Cradle w 

srebrnej kategorii. Certyfikat odnosi się do całej serii 

produktów Troldtekt z cementowo łączonej wełny 

drzewnej, w tym paneli akustycznych zarówno w 

naturalnych kolorach jak i malowanych. 

Certyfikat Cradle to Cradle opiera się na ocenie pięciu 

parametrów: zdrowe materiały, recykling, energia 

odnawialna, konsumpcja wody i społeczna 

odpowiedzialność. 

Więcej niż tylko certyfikacja produktów

Stawiamy sobie ambitne cele, które planujemy 

zrealizować do 2022 roku. Przygotowaliśmy plan, 

pokazujący co robić aby w jeszcze większym stopniu 

implementować kryteria Cradle to Cradle. 

92% 
Cała seria produktów Troldtekt z cementowo 

łączonej wełny drzewnej została 

zakwalifikowana do srebrnej kategorii Cradle 

to Cradle. Odpowiada to 92% naszej 

produkcji. 

99% 
Naszym celem na 2016 rok jest to aby 99% 

produkcji zostało zakwalifikowane do 

kategorii złotej. Jedynie produkty, malowane 

w kolorystyce wskazanej przez klientów, nie 

mogą być certyfikowane. 

Tabela pokazuje oceny produktów Troldtekt ze 
stycznia 2015 roku. W porównaniu do roku 
2014 produkty Troldtekt, w zakresie ‘Material 
Reutilization’ oraz ‘Social Fairness’, 
awansowały z kategorii Silver do kategorii Gold. 
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Theme
Basic Bronze Silver Gold Platinum

Material health ✓

Material reutilization ✓

Renewable energy ✓

Water stewardship ✓

Social fairness ✓

Tier
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Roadmap for the development of
Cradle to Cradle quality at Troldtekt
Troldtekt A/S’s business strategy is based on the Cradle to Cradle vision of creating healthy products which benefit 
human health and the environment, and which can be safely incorporated into the natural cycle without wasting resources.
Troldtekt has therefore entered into a strategic collaboration with Vugge til Vugge Danmark ApS, and together we have 
developed a roadmap which – based on the five Cradle to Cradle criteria categories – points the way to 2022. For each criteria
category, we have drawn up concrete action plans to ensure that Troldtekt achieves the specific milestones and objectives.
The roadmap is revised every year, and the version below shows the status as of 1 December 2015.

•  C 2C złoty
certyfikat

Zdrowe 
Materiały

Status 
2014/2015

Cele 
2016/2017

Cele 
2018/2019

Cele 
2020/2021

Cele 
2022

Status 
2012/2013

• Ustanowienie 
programu zbierania 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych w 
Europie

• 20% redukcja energii 
zużywanej do 
produkcji w 
porównaniu do 2012 
roku

• C2C poziom platinum

• Zgłoszenie w 
zakresie CSR zgodnie 
z GRI G4 (weryfikacja 
niezależnych 
ekspertów)

•  C 2C złoty
certyfikat

 Certyfikacja 92% 
produkcji (naturalna i 
standardowa 
kolorystyka); 

 C2C poziom silver

 Pełne ponowne 
użycie odpadów 
produkcyjnych w 
cyklu biologicznym

 C2C poziom silver

 100% zużywanej 
energii ze źródeł 
odnawialnych od 
2013 (elektrownia 
wiatrowa)

 C2C poziom gold

 Brak ścieków 
powstałych w 
procesie produkcji

 C2C poziom gold

 Zgłoszenie w zakresie 
CSR do inicjatywy 
Global Impact (2010) 

 Wprowadzenie C2C w 
całej organizacji

 C2C poziom silver

 Certyfikacja C2C 
zgodnie ze 
standardem 
produktu w wersji 
2.1.1 

  C2C srebrny 
certyfikat

• 40% redukcja energii 
zużywanej do 
produkcji w 
porównaniu do 2012 
roku

• C2C poziom platinum

• Uruchomienie 
programu 
samowystarczalności 
w zakresie 
zaopatrzenia w 
wodę do produkcji

• System zarządzania 
CSR (weryfikacja 
niezależnych 
ekspertów)

•  C2C poziom platinum

•  C 2C złoty
certyfikat

 Rozwój produktu 
oparty na kryterium 
C2C

 Ustanowienie 
programu zbierania 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych w 
Danii

 C2C poziom gold

 Ustanowienie 
programu 
oszczędzania wody

 Zgłoszenie w 
zakresie CSR zgodnie 
z GRI G4

 Wprowadzenie 
kryteriów C2C do 
łańcucha wartości 

 C2C poziom gold

 Certyfikacja C2C 
zgodnie ze 
standardem 
produktu w wersji 
3.1  

  C2C srebrny
certyfikat

• Certyfikacja 99% 
produkcji;

• C2C poziom gold

• Ponowne użycie 90% 
zużytych produktów
w Danii

• Ponowne użycie 
50% zużytych 
produktów w Europie

• Ponowne użycie 90% 
zużytych produktów 
w Danii
Ponowne użycie 

• 70% zużytych 
produktów w Europie

• C2C poziom platinum

• 50% redukcja energii 
zużywanej do 
produkcji w 
porównaniu do 2012 
roku

• Samowystarczalność 
w zakresie 
zaopatrzenia w 
wodę do produkcji

• Udoskonalenie CSR 
poprzez łańcuch 
wartości 

• Działalność zgodna 
z filozofią C2C

•  C2C platynowy
certyfikat

Utylizacja 
Materiałów

Energia
Odnawialna

Zarządzanie 
Zasobami Wody

Społeczna 
Odpowiedzialność

Ogólny 
Certyfikat









 







 



 





 



 



C2C recertification 2015 – highlights:

– certified according to version 3.1 of the C2C product standard, which has been expanded with a bronze level and stricter requirements

– maintain overall C2C silver certification, but have achieved gold level for four out of five criteria categories

– Material Reutilization improved from silver to gold level on account of the take-back scheme

– Social Fairness improved from silver to gold due to the statement on social conditions in the supplier chain and the company’s own social programmes.

• C2C poziom platinum

www.troldtekt.com

J. C. Seidelin otwiera pierwszy sklep z 

materiałami budowlanymi w Aarhus, Dania.

Do zarządu firmy dołącza Svend 

Hammerich i pomaga w odbudowie 

pozycji firmy po trudnych latach wojny.

Nowe millenium oznaczało początek 

dynamicznego rozwoju produktów. Troldtekt 

to już nie tylko panele akustyczne ale 

kompleksowe rozwiązania akustyczne z 

oświetleniem, głośnikami, dekoracjami. 

Sklep przejmuje Louis Hammerich. 

Rozszerza gamę oferowanych produktów i 

rozpoczyna import materiałów 

budowlanych.

Do zarządu firmy dołącza przedstawiciel 

czwartej generacji rodziny Hammerich- 

Peter.

A/S L. Hammerich & Co. oraz A/S Troldhede 

Pladeindustri zostają połączone pod nazwą A/S 

L. Hammerich & Co. Sprzedaż i administracja 

mieszczą się na południe od Aarhus, natomiast 

produkcja w Troldhede. 

Firma L. Hammerich Specialforretning i 

Bygningsartikler zostaje przekształcona w firmę 

Aktieselskabet L. Hammerich & Co. Spółka 

akcyjna jest zarejestrowana pod numerem 645 i 

jest jedną z najstarszych i najdłużej działających 

firm w Danii.

Gama oferowanych produktów zostaje 

zrestrukturyzowana i w 100% zaczyna opierać 

się na serii Troldtekt. Magazyny zostają 

przeniesione do Troldhede, natomiast 

administracja przenosi się do nowych biur w 

Aabyhoj w pobliżu Aarhus. Peter Hammerich 

opuszcza firmę. 

Spadkobiercy Thorkilda Bjerglund Andersena 

przejmują firmę. Przedsiębiorstwo staje się 

rodzinną własnością, zarządzaną przez 

profesjonalną radę nadzorczą. 

Firma się rozwija i przenosi do nowej siedziby w 

Aarhus. Poul Hammerich, syn Louisa, przejmuje 

kierownictwo nad firmą.

Thorkild Bjerglund Andersen, który był w 

radzie doradczej firmy od 1973 roku, 

nabywa A/S L. Hammerich & Co.

W następstwie sukcesji, firma A/S L. Hammerich & 

Co. przenosi się do bardziej współczesnych lokali 

w Tranbjerg pobliżu Aarhus, a nazwą firmy staje 

się skrót L. Hammerich A/S.

Firma A/S L. Hammerich & Co. nabywa A/S 

Troldhede Pladeindustri w Troldhede pobliżu 

Herning. Płyty pilśniowe oraz panele z 

cementowo łączonej wełny drzewnej są 

odtąd produkowane w Troldhede. 

Zarejestrowany znak towarowy zostaje nabyty 

w 1936 r.

Firma A/S L. Hammerich & Co. przenosi się 

do Aarhus Savværk, dawnych pomieszczeń 

na Søren Nymarks Vej w Højbjerg.

75 rocznica rozpoczęcia produkcji paneli 

Troldtekt została uczczona zmianą nazwy 

firmy na Troldtekt A/S. W tym samym roku 

Troldekt otrzymał nagrodę Danish Building 

Industry Environment Award za 

koncentrowanie się na ochronie środowiska i 

zrównoważonym rozwoju. 

Troldtekt otrzymuje nagrodę CSR Awards’ 

Strategy Prize za swoją politykę w zakresie 

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poul Hammerich powołuje fundację 

„Grosserer L. Hammerich og Hustru Ellen, f. 

Lisbergs Legat”, której celem jest pomoc 

pracownikom I ich rodzinom. Poul 

Hammerich umiera młodo, ale fundacja 

dalej działa. 

Z powodu braku miejsca, firma A/S L. 

Hammerich & Co. przenosi się do starej 

posiadłości na południe od Aarhus, którą 

Thorkild Bjerglund Andersen wyremontował. 

Przeprowadzona została ogromna inwestycja 

w celu usprawnienia i modernizacji zakładu 

produkcyjnego w Troldhede.

Troldtekt otrzymuje certyfikat Cradle to 

Cradle i przygotowuje plan rozwoju swoich 

produktów do 2022 roku.

Pierwszy zagraniczny oddział firmy, Troldtekt 

Deutschland GmbH, zostaje otwarty w 

Hamburgu. Skoncentrowanie się na rynkach 

eksportowych doprowadziło do kolejnych 

inwestycji w zakładzie produkcyjnym w 

Troldhede. 

Historia Troldtekt
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Plan rozwoju produktów Troldtekt w zakresie 
spełniania kryteriów Cradle to Cradle

Strategia biznesowa Troldtekt A/S oparta na wizji 
stworzenia zdrowych produktów, które mają korzystny 
wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko oraz które 
mogą być włączone do naturalnego cyklu utylizacji, bez 
marnowania zasobów. Z tego powodu nawiązaliśmy 
współpracę z konsultantami Vugge til Vugge Danmark.  

Razem opracowaliśmy plan, oparty na pięciu 
kategoriach jakości Cradle to Cradle oraz wyznaczyliśmy 
cele do realizacji do 2022 roku. Dla każdej z kategorii 
opracowaliśmy konkretne działania, które maja 
zapewnić produktom Troldtekt osiągnięcie 
zaplanowanych celów. Realizacja planu jest rokrocznie 
sprawdzana. Tabela poniżej pokazuje status realizacji na 
dzień 1 grudnia 2015 roku.  
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