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En fortælling om  bæredygtighed

Historien om NORTO starter i den vestjyske 

træindustri. Det råtræ, der skulle have være an-

vendt til trapper, vinduer, borde eller skabe 

er nu forvandlet til loft-, væg-, gulv- eller køkken-

løsninger. 
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I stedet for at brænde eller 
smide solidt råtræ ud, har vi 
genbrugt resterne i en ny 
sammenhæng. 
RRåtræet til vores produkter har 
en stærk historie, der er værd 
at fortælle og bevare - nemlig 
en fortælling om bæredyg-
tighed. 
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Hvert år har VTI ca. 12.000 
tons træaffald, og noget af 
dette resttræ upcycles og 
anvendes til NORTO’s 
produkter.
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Vi kan ikke bruge alt træet, da en stor 
del af resttræet også er spåner. Det træ 
som NORTO ikke kan anvende, sendes 
til forbrænding og laves til bl.a. 
træpiller.
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Vi bruger råtræet
i sin rene form 
NORTO tilbyder individuelle 
og bæredygtige design-
løsninger til lofter, vægge, 
gulve og køkkener til private 
forbrugere, arkitekter, bolig-
stylister, indretningsarkitek-
ter, projektsalg og byggerådg
ivere.

Upcycled
by NORTO
er vores grundlæggende princip, når vi 
genbruger og forvandler resttræ til bæredyg-
tige interiørprodukter. NORTO vil sikre, at 
naturen og skovområderne bevares til de 
kommende generationer. 



Vi genbruger træaffald 
og laver det til skræd-
dersyede løsninger, der 
lydreducerer.

Træpanelerne NORTO 
Bech og NORTO Friis 
er brandgodkendte.

”Der var udtrykt et ønske om at få et 
gulv i kernetræ – et solidt og 
slidstærkt gulv i høj kvalitet. Vi endte
medmed NORTO’s bæredygtige og 
slidstærke løsning, hvor gulvet netop 
kan holde til, at det bliver brugt 
både i auditorium og på værksteder, 
hvor der står store maskiner ovenpå 
det. Klodsegulvene er rare at gå på,
mensmens det samtidig tilfører rummene 
en varme som kontrast til den rå 
beton. Og så er det enormt robust og
patinerer smukt”,  
Kristine Leth Juul, prorektor på 
Aarhus Arkitektskole.

Støj og dårlig rumakustik kan have en betydelig negativ 
indvirken på vores velbefindende, hvorfor viden om og 
test af rumakustik og akustiske lydabsorbenter til at 
forbedre den generelle velfærd ikke bør underkendes. 
For NORTO stiller vi derfor løbende testfaciliteter, 
udstyr, netværk og viden til rådighed – samt sparring i 
udviklingsprocessen. NORTO er med deres viden om 
godtgodt håndværk, sans for bæredygtighed og høje ambi-
tionsniveau for produktkvalitet et bud på en innovativ 
virksomhed. Peter Ptersen, CEO Sound Hub Denmark

Fokus på at reducere  uønsket  støj gennem 
forbedret rumakustik er vigtig for et sundt liv.
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