
 

 

Persbericht van Troldtekt A/S 

 
Troldtekt Award 2018 voor creatieve studenten 
 
Troldtekt nodigt creatieve design- en architectuurstudenten van over de hele 
wereld uit om deel te nemen aan de Troldtekt Award 2018. Het doel van de 
wedstrijd is om de ideeën van talenten te horen over nieuwe manieren om 
Troldtekt akoestische panelen te gebruiken. Twee gerenommeerde architecten 
beoordelen de ingezonden ideeën en de winnaar ontvangt 5.000 euro. 
 

Sinds 1935 maakt Troldtekt akoestische panelen van natuurlijke materialen - hout en cement. Het 
Deense bedrijf is nu klaar om lof en een geldprijs uit te reiken aan de student (en) die op een nieuwe en 
originele manier de klassieke Troldtekt-panelen voor plafonds en wanden toepassen 
 

- Dit is de vijfde keer dat we studenten in design en architectuur uitnodigen om ons product opnieuw te 
bekijken en deel te nemen aan de Troldtekt Award. We organiseren de wedstrijd omdat innovatie één van 
onze kernwaarden is en omdat we innovatie bij talenten willen ondersteunen, zegt Peer Leth, CEO van 
Troldtekt A / S. 
 

- We ontwikkelen voortdurend zelf nieuwe oplossingen en staan erg open voor input van anderen. Het is 
ook geen geheim dat we een relatie willen opbouwen met de architecten van de toekomst, zegt hij. 
 

Op zoek naar innovatieve en realiseerbare ideeën 
Peer Leth is één van de juryleden die voorstellen van studenten over de hele wereld zal beoordelen. De 
jury bestaat ook uit twee gerenommeerde architecten van grote architectenbureaus met internationale 
focus: 
 

• Peer Teglgaard Jeppesen, architect and partner, Henning Larsen Architects (Denemarken) 

• Andrew Kiel, architect en senior associate, Sauerbruch Hutton (Duitsland) 

 

- We zijn erg blij dat twee toparchitecten ons zullen helpen de voorstellen te evalueren op basis van 
creativiteit en functionaliteit. Het idee is om een innovatieve oplossing te vinden die daadwerkelijk kan 
worden gerealiseerd. Onze producten zorgen voor een uitstekende akoestiek, een gezond binnenklimaat 
en zorgen voor een duurzaam element in elk gebouw. De voorstellen hoeven echter niet voort te komen 
uit deze voordelen, zegt Peer Leth. 
 

Inschrijven tot midden oktober 

De eerste prijs in de Troldtekt Award is 5000 euro. De wedstrijd is geopend voor inschrijving van 1-14 
oktober 2018 en de deadline voor het indienen van voorstellen is 4 november 2018. 
 

 

De Troldtekt Award werd eerder gewonnen door studenten uit Roemenië, Mexico en Denemarken. Tot nu 
toe hebben studenten uit ongeveer 40 verschillende landen deelgenomen aan de competitie. 
 

Lees meer over de Troldtekt Award 2018 

 

FEITEN OVER TROLDTEKT A/S: 

• Sinds 1935 zijn hout en cement de belangrijkste natuurlijke grondstoffen in de productie, die in 
Denemarken plaatsvindt in moderne faciliteiten met een lage impact op het milieu. 

• Troldtekt heeft dochterondernemingen in Duitsland en Zweden  en verkopers in een breed scala 
van andere markten over de hele wereld. 

• De bedrijfsstrategie van Troldtekt is gebaseerd op het Cradle to Cradle-ontwerpconcept, dat een 
sleutelrol speelt bij het waarborgen van milieuvoordelen tegen 2022. 

 

https://www.troldtekt.com/TroldtektAward2018


 

 

VERDERE INFORMATIE: 
Peer Leth, CEO, Troldtekt A/S: +45 8747 8130 // ple@troldtekt.dk        
Tina Snedker Kristensen, Hoofd Marketing en Communicatie, Troldtekt A/S: +45 8747 8124 // 
tkr@troldtekt.dk    
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