
Woodsafe tog hem priset ”Årets Projekt” vid Wood Protection Association (WPA) Award Event 2020.
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Woodsafe prisas i Storbritannien

Nu inne på sitt sjätte år har utmärkelsen blivit ett populärt årligt evenemang i
Storbritannien som en relevant och viktig del av träindustrin.
https://www.thewpa.org.uk/

Mjöstornet i Brummundal Norge är med 85.4 m över havet världens högsta
träbyggnad och utmärkelsen ”Årets Projekt” vid WPA:s ceremoni togs hem
utav Woodsafe Timber Protection för den brandskyddsimpregnerade
träfasaden.

https://www.thewpa.org.uk/


Mjöstornets träfasad är en Thermowood D Furu som levererats utav Woodify
AS och brandskydsimpregnerats med Woodsafe Fire-X (WFX) för exterört
bruk.

”Att Woodsafe tar hem priset i en stenhård internationell konkurrens är ytterligare
en värdemätare att våran service, tjänster och slutprodukt är i topp inte bara på
den skandinaviska marknaden utan även internationellt” säger marknadschef
Daniel Pesic

I år har förutsättningarna varit annorlunda i och med Covid-19 och för att
kunna garantera säkerheten för alla deltagare genomfördes WPA Avards
Event i ett virtuellt utrymme.

WPA:s verkställande direktör, Gordon Ewbank och evenemangets värd
kommenterade: ”Att anordna utmärkelsen 2020 som ett online-evenemang
innebär att vår bransch trots Covid-19 fortfarande kan samlas på ett säkert sätt
för att erkänna och belöna excellens.

”Team Woodsafe hedras av den här utmärkelsen och ser fram emot kommande år
med en rad av nya superhäftiga projekt i pipelinen.” säger Thomas Bengtsson
VD.

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för
användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en
förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO
och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE
certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito
relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt
innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster
uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade och TG-godkända
vattenfasta brandimpregnering med användningsområde bl.a. träfasader där
träet tillåts monteras i exteriör miljö för naturlig åldring, helt utan krav på
ytbehandling och återkommande underhåll av brandskyddet.
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