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Föreningen Nordisk Brandskyddat Trä verkar för att öka förtroendet för och underlätta
Läs mer här

användandet av brandskyddade träprodukter. NBT verkar för kvalitetssäkring av produkter,
processer, leverantörer och användning. Föreningen arbetar för en harmonisering mellan
de nordiska länderna. Våra medlemmar arbetar med eller har en stark koppling till
brandskyddade träprodukter.
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