
Nr. Bjertvej 17 . 7830 Vinderup . T: +45 9610 1522 . mail@norto.dk . www.norto.dk

Bæredygtigt og nordisk interiør  
i massivt resttræ til  

lofter, vægge, gulve og køkkener



En fortælling om  
bæredygtighed 
Historien om NORTO starter i den 
vestjyske træindustri. Det råtræ,  
der skulle have være anvendt til 
trapper, vinduer, borde eller skabe  
er nu forvandlet til loft-, væg-, gulv- 
eller køkkenløsninger. I stedet for at 
brænde eller smide solidt råtræ ud, 
har vi genbrugt resterne i en ny  
sammenhæng. 
Råtræet til vores produkter har 
en stærk historie, der er værd at 
fortælle og bevare - nemlig en 
fortælling om bæredygtighed. 

Nordiske rødder
NORTO betyder nordisk. 
Duften af træ og susen i trækronerne 
i den rå og upolerede nordiske natur 
- vi værner om og inspireres af de 
nordiske rødder. Derfor anvender  
vi råtræ fra nordiske skove.  
Produkterne er navngivet med  
danske efternavne og køkken- 
fronterne har vikingenavne. 

NORTO Leth og FloorUP

NORTO KitchenUP

NORTO Skov 135



Upcycled by NORTO... 
er vores grundlæggende princip, når 
vi genbruger og forvandler resttræ 
til bæredygtige interiørprodukter. Vi 
tilfører råtræet et nyt liv, formål og 
funktion - det kalder vi upcycling. 
Vi bruger råtræet i sin rene form 
med knaster og årringe, da forskel-
ligheden i træstrukturen er skøn-
heden og det unikke ved hvert enkelt 
produkt.

NORTO Dahl

NORTO Munk

NORTO Bech

NORTO Toft NORTO Friis



NORTO er et nordisk og bæredygtigt interiørbrand med et produktsortiment indenfor 
loft-, væg-, gulv- og køkkenløsninger i massivt resttræ fra træindustrien. Produkterne 
er fremstillet ud fra stolte snedker- og håndværkstraditioner og i et nordisk design. 
Vi tilfører produkterne en lang holdbarhed, når vi anvender og upcycler resttræet. På 
den måde sikrer vi, at de nordiske skovområder bevares, så kommende generationer 
også kan få glæde af naturens ædle råmaterialer.

Læs mere på www.norto.dk 
og følg os på:
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NORTO Lund

NORTO Skov 135NORTO FloorUP


