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Nyt træprodukt forener styrke og elegance 
 

Limtræ virksomheden Flexwood på Falster er først i Danmark med det revolutionerende limtræ produkt 

BauBuche. Produktet sætter nye standarder for limtræ hvad angår styrke, æstetik og autencitet. 

 
Det er den førende tyske trævirksomhed Pollmeier, der har udviklet det nye og innovative træprodukt kaldet BauBuche. Det er 

limtræ lavet af bøgetræ, og Pollmeier er de eneste i verden, der producerer limtræ af bøg. Bøgen kommer fra bæredygtigt skov-

brug i nærheden af Pollmeiers savværk i Tyskland. 

 

Flexwood A/S på Falster, er af den tyske producent, blevet udvalgt leverandør af det nye og meget stærke limtræ i Danmark. 

”Vi er stolte over at være de første i Danmark, der kan levere BauBuche til danske byggerier. Det betyder meget for os, og vi er 

meget begejstrede for det nye træ produkt, ” siger Ole Pedersen, Fabrikant og tømrermester, Flexwood A/S. 

 

Det har været vigtigt for Pollmeier at finde den helt rigtige virksomhed i Danmark til at introducere det nye produkt. 

”Flexwood er kendt for at levere produkter af høj kvalitet, og vi er stolte over at indlede et samarbejde med dem som vores 

udvalgte leverandør af BauBuche i Danmark,” siger Dirk Schubert, Sales Representative fra Pollmeier. 

 

BauBuche er et usædvanligt stærkt limtræ produkt lavet af bøgetræ. Det er væsentligt stærkere end traditionelt limtræ lavet af 

gran. Det giver et meget slankt og elegant design kombineret med en flot overflade på træet.  

 

Træet er meget alsidigt og kan bruges til møbler, gulve, vægge og selvfølgelig bærende tagkonstruktioner. 

Prisen er yderst konkurrencedygtig sammenlignet med traditionelt limtræ. 

 

Flexwood laver i samarbejde med kunderne en skræddersyet forarbejdning af BauBuche træet på fabrikken i Øster Kippinge på 

Falster. Det er kun fantasien, der sætter grænsen for hvordan, og til hvad det nye træprodukt kan bruges til. 

 

Fordelen ved BauBuche er træets GL70 styrke. Det betyder, at der kan laves byggerier med stor spændvidde i tagkonstruktio-

nen, der samtidigt giver et meget svævende udtryk.  Der kan skabes et meget elegant byggeri, hvor det visuelle udtryk kommer i 

højsædet.  

 

”Tiden er til bæredygtige byggeløsninger, hvor det er ægte træ, der er sat i højsædet. Vi vil have autencitet, varme og ægthed 

ind i vores huse. Vi kan med BauBuche for alvor sætte det visuelle udtryk i centrum, samtidigt med at vi bygger stærke og CO2 

venlige løsninger, ” siger Ole Pedersen fra Flexwood. 

 

Flexwood har allerede leveret en specialdesignet BauBuche løsning til et dansk byggeri. Det er til den ny renoverede Hørsholm 

Hallen, hvor det er brugt til de nye tribuner og tv platforme – tegnet af NOVA 5 Arkitekter.  

 

Yderligere oplysninger hos 

 

Fabrikant Ole Pedersen, Flexwood A/S 

+45 54432540 

Ole.pedersen@flexwood.dk  

 

Læs mere på www.baubuche.dk  

Billeder kan downloades her 

Video om Baubuche 

mailto:Ole.pedersen@flexwood.dk
http://www.baubuche.dk/
https://www.dropbox.com/sh/jwm13ytip0krox2/AABb-_Z_9TNlY4aNzcxGPdD1a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=GokA8GPWrFI

