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PRESSRELEASE
Woodsafe etablerar sig ”down under”
Woodsafe Timber Protection inleder ett exklusivt samarbete med Australiens
marknadsledande brandskyddsbeläggningsföretag – Fireshield, och utökar i och
med det sin räckvidd för sina specialiserade tryckimpregneringsprocesser för
trä till Nya Zeeland, Australien och Stillahavsöarna.

Trenden att bygga med hållbara, klimatneutrala produkter fortsätter att växa
och efterfrågas av arkitekter och kunder över hela världen. Med vårt exklusiva

samarbete med Fireshield kommer Nya Zeeland och Australien att dra nytta av
de innovativa och miljövänliga Woodsafe-processerna. Fireshield grundades av
Per Olsson, en erfaren brandingenjör med över 25 års global erfarenhet, för att
tillgodose länderna i södra Stilla havets växande behov av innovativa,
miljövänliga brandskyddslösningar. Med både Woodsafe PRO och Woodsafe
Exterior WFX -teknik i sin nya portfölj är Fireshield exalterade över att få
fortsätta leda brandskyddet av timmer i Australasien.
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Woodsafe tillhandahåller en tjänst till byggindustrin för att förbättra
träegenskaper mot brand för interiör och exteriör användning. I mer än 30 år
har Woodsafe Timber Protection fokuserat på att bli en ledande tillverkare av
brandskyddade träprodukter. Vår produktion är ISO 9001-certifierad och vårt
långsiktiga hållbarhetsmiljöarbete är ISO 14001-certifierat. Varje år hanterar
Woodsafe Timber Protection, i samarbete med våra premiumpartners, mer än
1000 projekt med brandskyddade träprodukter för skolor, gymnasieskolor,
högskolor, sjukhus, idrottsarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och
fasader, transport, prefabricerande byggnadsindustrin etc. ALL-IN-ONE av
Woodsafe är en kvalitetskedja av utvalda partners och försäljningskanaler som
underlättar och säkerställer att företag tar ett helhetsgrepp för det viktiga
arbetet med brandskyddat trä i byggprojekt. Woodsafe är en trovärdig partner
för utveckling av nya träslag och träkomponenter med brandhämmande
egenskaper.

