
Vi klæder hovedstadens nye vartegn på  

På DSB’s gamle grunde ved Kalvebod Brygge i København skyder to tårne – kaldet ”Kaktustårnene” – 
op. Tårnene bliver med deres unikke arkitektur et nyt varemærke for hovedstaden, og netop i disse 
uger monteres facadeelementerne. De er beklædt med 27 km trælameller af vores Heatwood fyr. 
Kaktustårnene skal efter planen rumme 495 ungdomsboliger.
 
Læs mere om det spændende projekt her
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Træbølge trækker tråde til fortid og nutid 

Den er organisk formet, opført i træ, og indrettet med bænke til besøgende. Træbølgen, som pryder 
facaden på Danmarks nye Klimatorium i Lemvig, er et enestående arkitektonisk mesterværk. Og så 
refererer den til både klimaforandringer og gamle fiskerbåde. Vi har talt med arkitekten bag.
 
Mød Jan Ammundsen her

Mød os på Build in Wood 

18.-19. maj slår Build In Wood endnu engang dørene 
op for alle, som interesserer sig for træ i byggeriet. 
Arrangementet finder sted i Lokomotivværkstedet i Kø-
benhavn, og vi deltager naturligvis. Så kunne du tænke 
dig at blive klogere på udfordringer og løsninger ved 
at bygge med træ – eller vi du bare sige hej til os – så 
tilmeld dig endelig arrangementet.
 
Se det spændende program her

https://froeslev.dk/assets/infoboxes/downloads/april-2021-kaktustaarnene.pdf
https://buildinggreen.eu/buildinwood/program/
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Vi har taget endnu et skridt i kampen mod ressourcespild  

Som led i vores grønne genanvendelsesstrategi har vi indgået et tæt samarbejde med den århusian-
ske virksomhed The Upcycle. Fremover bliver vores restprodukter sat til salg i virksomhedens materia-
lebank, hvorfra andre virksomheder kan genanvende det.
 
Læs om det grønne samarbejde her

Byg din terrasse med særlig 3D-beregner  

Skal terrassen være i sibirisk lærk, fyrretræ el-
ler ask? Fremover behøver du kun at foretage 
få klik med musen for at få et kvalificeret bud 
på spørgsmålene om din haveindretning. Vi har 
nemlig udviklet en helt ny 3D-beregner, som gør 
det muligt at visualisere, hvordan det vil se ud til 
lige netop dit hus, hvis du anlægger fx en træ-
terrasse. Beregneren giver dig også en samlet 
stykliste og en materialepris fra dit lokale bygge-
marked.
 
Lad mig prøve 3D-beregneren

https://www.froeslev.dk/assets/infoboxes/downloads/marts-2021-upcycling-.pdf
https://www.froeslev.dk/da/beregner/



