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• Sniger Byggmax sig ind i Danmark?
• Ni byggecentre overtræder loven

Mindre kendte træsorter på terrassen
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’Vi skal være 
 knivskarpe på logistikken’

Af Louise Skjellum Strøbech
I juli sidste år flyttede DLH sit lager fra havnen i Kolding til den lille fynske by Gelsted, der ligger godt i forhold til den fynske motorvej og dermed adgangen til både Jylland, Fyn og Sjælland. I Kolding var tiden løbet fra fragtskibene, der var gået over til at lægge til kaj i andre havne.- Nu kommer træet ind med containere i Aarhus eller Fredericia. Vi får det bragt direkte her til Gelsted, som ligger lige midt i landet, og har en time til at tømme containerne. Vi tømmer selv containerne, har mærkesedlerne klar, mærker træet med det samme og kører det direkte på lager. Vi får i gennemsnit 8,5 containere fra især Sydamerika, Rusland og Asien om ugen, så der ligger store besparelser i selv 

at tømme containerne, fortæller produkti-onsdirektør i DLH Danmark, Ole Kirke-by, der deler sin tid mellem det salgskon-tor, der fortsat befinder sig på havnen i Kolding, og det lille lagerkontor, der ligger side om side med lageret i Gelsted.

Har minimeret spildpladsenPå det tidligere lager i Kolding var logi-stikken og lagerpersonalet outsourcet, men med flytningen har DLH insourcet både lager og personale og har altså igen 

fået foden under eget bord. Og det har haft stor betydning for både effektivitet og fleksibilitet.
- Vi skal være knivskarpe på logistik-ken og på vores lager, ellers har vi ingen berettigelse i markedet. Så vi har taget alle de gode erfaringer med, som vi fik i Kolding, og har eksempelvis reduceret kørearealet og minimeret spildpladsen, da det er meget dyre kvadratmeter. Og så bruger vi havnen meget mere til at have containerne stående, indtil vi skal bruge pladerne. Vi tømmer containerne løben-de, i stedet for at få dem alle på samme tid. Så ved vi præcist, hvor mange men-nesker vi skal bruge hvornår til at tømme containerne, siger Ole Kirkeby og tilføjer, at der derfor er en fast stab på fire med-arbejdere samt et par tilkaldevikarer på timebasis tilknyttet lageret. - Vikarerne er som en ventil, som vi kan skrue op og ned på, så vi kan juste-re bemandingen efter, hvad der er af arbejde. Vi kan også trække flere ind ved spidsbelastninger. Det giver en fleksibili-tet, som vi ikke havde i Kolding.

Slipper for ompakning
DLH’s nye fleksibilitet og nye, mere effektive måde at håndtere pladerne på 

gør, at der nu er mulighed for at pakke ordrerne til tømmerhandlerne, så de ikke først skal pakkes ud på tømmerhand-lerens lager og bagefter skal pakkes om til slutkunden. Inden pladerne forlader centrallageret i Gelsted, kan de f.eks. emballeres, så de er beskyttet mod vejrlig. Så kan pakken lægges klar til afhentning på tømmehandlens eget lager, uden at man her skal bruge resurser på at pakke om, inden pakken bliver hentet eller skal leveres.
- Det kunne vi ikke før. Men vi mærker, at sådan er der mange, der gerne vil have det. Vores job er at gøre livet lettere for tømmerhandleren. Det gør vi bl.a. ved, at de kan bruge vores lager som deres lager, f.eks. til de langsomt omsættelige varer. På den måde undgår tømmerhandleren transportskader og slipper for at have penge bundet i varer, han ikke ved, om han får solgt, siger Ole Kirkeby.

louise@odsgard.dk

DLH koncentrerer sig i dag om det danske marked og lever i bedste velgående, fortæller produktionsdirektør 
Ole Kirkeby.

Det nye DLH

Der er i dag 27 ansatte i DLH Danmark. Det er en stor ændring i forhold til dengang i 2007, hvor DLH var en verdensomspændende koncern, der ejede egne skove og savværker, havde 4200 med-arbejdere fordelt over hele verden og omsatte for 7,4 mia. kr.
- DLH er stadig til salg, men vi arbejder ufortrødent videre – også selvom der jævnligt er nogen, der lufter deres tvivl om, at vi er under nedlukning. Vi koncentrerer os nu om det danske marked og lever i bedste velgående, siger pro-duktionsdirektør i DLH Danmark, Ole Kirkeby, der har været ansat i DLH de sidste 10 år.

DLH har opnået mange fordele ved at insource lagerpersonalet og flytte lageret fra Kolding Havn til centraltbeliggende Gelsted på Fyn. Fotos: DLH

DLH har taget ejerskabet for både lager og logistik tilbage. Det har givet et mere fleksibelt, servicemindet og rentabelt lager i fynske Gelsted

Containerne skal være tømt på en time, så der skal arbejdes hurtigt, når lastbilerne ankommer med op til 8-9 containere om ugen. 
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Hvorfor vælge ICOPAL® Glasrækværk?
+ Stilfuldt design i høj kvalitet+ Prisvenlig løsning
+ 2-lags lamineret glas og syrefast stål+ Enkelt at montere

Fleksibel og sikker løsningGlasrækværk kan anvendes både på  1  terrassen,   2  altanen og  3  tagterrassen. Glasrækværket er en meget sikker løsning, som er godkendt til montering op til 6 m over terræn.Glasrækværk bestilles som en komplet løsning uden behov for yderligere køb af tilbehør.
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Hvordan skærmer du for vinden?I Danmark blæser der en hård vind op til 170 dage* om året. På terrassen 
kryber vi gerne i ly for vinden, men når vi samtidig gerne vil nyde haven 
og udsigten, sætter det nogle krav til terrasseafskærmningen.  

Tryghed og afslapning i udelivetMed et glasrækværk skaber du en enkel og elegant vindafskærmning,  
som giver læ for vinden. Samtidig har du direkte udsyn til omgivelserne. 

Glem alt om besværlig vedligeholdelseUndgå besværlig og tidskrævende vedligeholdelse. Et glasrækværk 
kræver kun minimal vedligeholdelse - lidt rensemiddel til stålet, 
vinduesrens til glasset og en klud - og du er klar til igen at nyde udsigten.Beregn selv dit nye glasrækværkMed beregningsprogrammet Icobest kan du ved hjælp af få indtastninger 

nemt nå frem til dit mængdebehov. Print beregningen ud og aflever den 
hos din lokale Icopal forhandler. Du finder Icobest på icopal.dk

Læs mere på icopal.dk

INVITER NATUREN INDENFOR  ICOPAL® GLASRÆKVÆRK

PRISEKSEMPEL
Den viste løsning er en vestvendt sommerhusterrasse. Glasrækværket er topmonteret og fastgjort oven på træterrassebrædder med kraftige strøer under stolperne, som giver en solid fastgørelse. Løsningen er 12 m lang og prisen er kr. 36.300 ekskl. montage.

*Kilde DMI
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Subject to change without prior notice.

Going with Puff?
Call Michael Staal and learn how to get in contact with 
decision-makers in the timber and DIY stores.

Contact
Sales Manager Michael Staal
staal@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 21

Deadline 1 February

• Sustainable construction
• Floors

Deadline 24 February

• Materials for wall and ceiling
• Patios and gardens
• Fence

Deadline 23 March

• Panelmaterials, laminated wood and wholesale 
• timber
• Facades
• Fence

Deadline 20 April

• Roof and rafter
• Work clothing and safety shoes
• Mortar and brickwork

Deadline 16 May

• Windows and doors
• Energy renovation and insulation
• Ladders and scaffolding

Deadline 7 July

• Roof and rafter
• Floors
• Facades

Deadline 28 August

• Panelmaterials, laminated wood and wholesale 
• timber
• Fireplaces, wood-burning stoves and chimneys
• Sustainable construction

Deadline 19 September

• Insulation
• Windows and doors
• Gates

NO. 8 – 10 OCTOBER WEEK 41 

NO. 7 – 20 SEPTEMBER WEEK 38 

NO. 6 – 30 AUGUST WEEK 35

Deadline 18 October

• Energy renovation
• Stairs
• Lighting

NO. 9 – 10 NOVEMBER WEEK 45 

NO. 5 – 12 JUNE WEEK 24 

NO. 4 – 15 MAY WEEK 20 

NO. 3 – 18 APRIL WEEK 16

NO. 1 – 22 FEBRUARY WEEK 8

NO. 2 – 24 MARCH WEEK 12 

Deadline 15 November

• Bathroom, plumbing and tiles
• Materials for wall and ceiling
• Tools, fittings, nails and screws

NO. 10 – 5 DECEMBER WEEK 49



All prices are exclusive VAT and possible artwork.

Ads must be delivered as a hi-res CMYK-separated PDF-file by 
e-mail to ads@odsgard.dk.
Recommented colour profile: Euroscale Coated v2
Recommented resolution: 254 dpi (100 pixel per cm)
Paper: 115 g gloss 
Magazine size: A4 (w: 210 mm, h: 297 mm)

'Puff' undertakes no responsibility for errors in the submitted elec-
tronic ad material, for material handed in too late, as well as strikes 
and other kinds of force majeure cannot lead to 'Puff' being liable 
in any damages.

A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/com-
pletely ready material provided by approved advertising/media 
agencies. Inserts and colour surcharges are exempt from reim-
bursement. 

General information

3 - 4 placements .......................................................................  ÷15%
5 - 7 placements .......................................................................  ÷20%
8 or more placements ...............................................................  ÷25%

Cross media discount! We can offer a discount, when adver-
tising in one or more of our magazines: Puff, Mester & Svend, 
Lager & Transport – Logistikmagasinet, PackMarkedet, Byggeri, 
BygTek and Telekommunikation.
 Ads must be ordered at the same time and published within 
12 months. The discount does not include colour surcharges.

Discount

1 colour: 162 EUR 
2 colours: 324 EUR All colours must be CMYK-separated.
3 colours: 486 EUR No discount on colour surcharges.

Placement surcharge: Page 7: +10%, page 9: +5%.

Colour and placement surcharge

Inserts

Sizes and prices

Odsgard Media · Stationsparken 25 · DK-2600 Glostrup
Tel. +45 43 43 29 00 · Fax +45 43 43 13 28 · www.odsgard.dk
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1/1 page  1,810 EUR

Width x height:

185 x 262 mm

To the edge (cut): 

210 x 297 mm + 3 mm on all 4 sides

1/2 page  1,300 EUR
 
Width x height:

185 x 128 mm

1/3 page  870 EUR
 
Width x height:

A: 122 x 128 mm
or 
B:   58 x 262 mm
or
C: 185 x   83 mm

1/6 page  535 EUR
 
Width x height:

A:   58 x 128 mm
or
B: 122 x  86 mm

Back page 
Width x height:

A: 210 x 237 mm  1,745 EUR
B: 210 x 297 mm  2,010 EUR

To the edge (cut): 
Back page A: 3 mm on bottom and sides
Back page B: 3 mm on all 4 sides

An insert is an effective Direct Mail, ensuring your message a 
great attention and leaves a positive impression on the readers. 

Please ask for special quotation.

Price b/w

A B

Ad material: mail to ads@odsgard.dk

A
B C

BA

B

BB

B

Get an advertorial in Puff
With advertorial you can bring news about your products and 
solutions. We stand ready to help you get written your adverto-
rial, so you get the right message out to the readers.

Contact: 
Sales Manager Michael Staal 
staal@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 21

NEW
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Get your message in ’Puff’ and the whole trade will know.

’Puff’ is filled with all the news, features, questions and problems connected with 
every day life in timber and DIY stores and suppliers to the trade.

’Puff’ has for 40 years been the magazine for the decision-makers in the trade.

The readership of ’Puff’ is very active and sympathetic and we have often reactions 
to the content of the magazine.

Get in touch today and find out how we can help your company to influence the 
decision-makers in the trade.

’Puff’ – Circulation 2017 Number %

Timber and DIY stores 1,287 78

Suppliers to timber and DIY stores 321 19

Individuals/organizations 42 3

Total  1,650 100.0

Latest controlled net distribution according to Danish Media Audit of Circulations: 1,558 copies
Period: 1/7-2014 to 30/6-2015 

Media advisor
Sales manager Michael Staal, tel. +45 46 93 66 21, staal@odsgard.dk

Your entry to Danish timber 
and DIY stores

Puff is sent with decision-makers name printed on the magazine (or on the foil)

Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet and the handbook 'Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB'. 

On the web we stand behind UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk and Telekommunikation.dk
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 Guariuba-træ 
pryder svanemærkede strandhuseI 16 år har træimportøren Tracer kæmpet for at få mindre kendte tropiske træarter gjort kendte på det danske marked. En rekordlevering på 100 m3 FSC-certifi-ceret Guariuba-træ til pergolaer, facader samt tag- og havneterrasser på 26 svane-mærkede strandhuse ved Islands Brygge viser, at kampen har båret frugt.

- Jeg har arbejdet med FSC-træ siden min virksomheds opstart og har løbende taget en masse mindre kendte FSC-cer-tificerede tropiske arter ind i mit sorti-ment. Det er der mange gode grunde til, både når vi taler pris, træets egenskaber og bæredygtigheden i skove, siger Kasper Kopp, direktør i Tracer, der også har leve-

De nybyggede strandhuse ved en havnevig ved Islands Brygge er beklædt med den mindre kendte træsort Guariuba-træ på både pergolaer, facader samt  tag- og havneterrasser. Boligerne er opført  af NCC. Foto: Tracer

ret guariuba til et andet fyrtårnsprojekt, nemlig Isbjerget ved Aarhus Havn.

Bæredygtig indkøbspolitik
At Tracer kan levere FSC-certificeret tropisk træ og mindre kendte træarter til store byggeriprojekter skyldes, at træim-portøren fra sin spæde start har arbejdet på altid at købe og sælge FSC-certificere-de produkter – også selvom efterspørgs-len på FSC ikke var der i begyndelsen. Virksomheden vælger nu at melde sin FSC-indkøbspraksis officielt ud for at inspirere andre til at gøre det samme og støtte op om at udbrede brugen af FSC-certificerede byggematerialer:- Det er en del af vores indkøbs-dna og -praksis, og vi melder det nu aktivt ud via en politik for at vise omverdenen, at det er vigtigt at stille krav om bæredygtigt træ og være klar i mælet om det, siger Kasper Kopp, der pointerer, at Tracer har et ønske om at købe endnu mere FSC-certificeret tropisk træ, især robinie.- Men vi må bare erkende, at udbuddet i specielt troperne ikke har flyttet sig væsentligt de senere år. Så der ligger der en stor og aktuel opgave for FSC’s konto-rer rundt om i verden, slutter han.

 
-los
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Brandsikker løsning

Brandhæmmende MDF Firax:6*, 12, 15 og 18mm – 305 x 122cm

Okoumé Krydsfinér — Panofeu:12, 15, 18 og 22mm — 250 x 122cm

Brandhæmmende Birk B/BB12, 15, 18 og 21mm – 244 x 122cm

Krydsfinér eller MDF som brandsikre plader. Hos Krydsfinér-Handelen A/S findes flere pladetyper på lager med 
den europæiske godkendelse B-s1,d0.

Alle pladetyper er særdeles velegnet til fremstilling af inventar og kan 
nemt males, lakeres eller påspændes laminat eller finér.For yderligere informationer kontakt venligst vores salgsafdeling.

– et selvstændigt firma i træbranchen
Hvidsværmervej 155 - 2610 Rødovre - Telf.: 4484 1700 - Fax: 4484 6533 - www.krydsfiner.dk

* (B-s2,d0)

Gipsplader i fixmål gav
god ergonomi 
XL-Byg Lillebælt er hovedleverandør på renovering og ombygning af det arki-tektonisk særprægede Odense Offent-lige Slagtehuse, der skal omdannes til ungdomsboliger til 119 studerende. På nuværende tidspunkt har XL-Byg Lille-bælt leveret ikke færre end ni forskellige Knauf-produkter. Byggecenterets brede udvalg af netop Knauf-produkter betyder, at de har opbygget et tæt samarbejde med Knauf og bygherre for løbende at kunne optimere leverancerne og levere de materialer, som matcher projektets høje krav bedst muligt.

En del af målsætningen er at lette arbejdet for håndværkerne, så de kan udføre deres arbejde så smidigt og effek-

tivt som muligt. Derfor har Knauf bl.a. leveret gipsplader og stål i fixmål. Hertil kommer Knaufs Click skinnesystem, som sørger for mindre spild, sparer håndvær-kerne for dyr montagetid og skaber bedre ergonomi på byggepladsen. - Det var et vigtigt mål for os at fin-de de bedst mulige hjælpemidler for vores svende, så de kunne få mere glid i arbejdsgangen og et bedre arbejdsmiljø. At vælge Click-skinnerne var en nem beslutning, for vi er bekendte med syste-met i forvejen, og svendene er glade for det, siger byggeleder på projektet, Car-sten Thorsager fra tømrer- og snedkerfir-maet Kolster. 

En fælles forståelse
Bygningerne er vurderet til at være del-vist bevaringsværdige, hvilket stiller sær-lige krav til de materialer, som benyttes under renoveringen af bygningerne og opbygningen af de nye boliger. Derfor har 

det været en fordel for XL-Byg Lillebælt at have et bredt udvalg af Knauf-produk-ter i varesortimentet.
- Når vi indgår et samarbejde med en bygherre om et projekt, så er det natur-ligvis med håbet om, at det skal forløbe så gnidningsfrit som muligt for de invol-verede. Ved Odense Slagtehuse har det ført til en fælles forståelse for at analysere projektet og optimere valget af byggema-terialer, så vi kunne levere den bedste løs-ning til kunden i forhold til for eksempel ergonomi, effektivitet og selvfølgelig også pris. Det kan vi gøre, fordi vi har et stort varesortiment af Knauf-produkter, siger Carsten Hansen fra XL-Byg Lillebælt, der leverer 2600 m Click-skinner, 720 m2 Ultra Board, 4400 m2 brandgips, 1600 m2 vådrumsgips, 3200 m2 A1 plader, 1500 m2 GF 19 plader, 2500 m yder-

vægsprofiler, 3700 m etagedækprofiler, samt 400 m2 Aquapanel Outdoor facade-beklædning fra Knauf til projektet.XL-Byg Lillebælt satte gang i samar-bejdet med Kolster og Knauf lang tid før, de første gipsplader blev leveret på byggepladsen. Det er et samarbejde, som er bygget op om tæt dialog og en tillid til, at der reageres hurtigt og kompetent på de forespørgsler og problemstillinger, som kommer undervejs. 
- Odense Slagtehuse er et godt eksem-pel på, at hvis parterne forbereder sig godt op til projektets start, så kan man komme mange problemer i forkøbet, konkluderer Carsten Hansen.De første beboere flytter efter planen ind i de nye ungdomsboliger op til stu-diestart i efteråret 2016.

-los

Både Knaufs Click skinnesystem, gipsplader og stålspær er leveret i fixmål til fordel for håndvær-kerne på projektet.

Odense Offentlige Slagtehuse er vurderet delvist bevaringsværdige. De 6500 m2 gamle bygninger skal renoveres, så der kan opføres nye ungdoms-boliger til glæde for byens studerende.
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primolister.dk

Mød os på Bryggeri’16 messen i Fredericia  1.-4. martsKig forbi vores stand A-2351  og se de spændende nyheder!

GODE GRUNDE  TIL AT VÆLGE  PLAST-LISTER

Flækker ikke

Flækker...

Males ikke

Rådner ikke

Rådner...

Knækker ikke

Males...
Knækker...
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Nyt  
sikker hedstøj 
Hele 19 produkter med et væld af funk-tionelle detaljer udgør tilsammen den nye serie Mascot Safe Supreme udviklet til entreprenører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen. Serien opfylder selv de højeste krav til komfort og slidstyrke, kommer i mange forskellige benlængder og livvidder og flere steder er bukser, shorts og overalls syet med tredobbelte syninger for at sikre slidstyrken.

Mascot, stand A-2346

Børstede  
trægulve
Den helt store nyhed fra svenske Kährs er Småland Collection, som består af ti for-skellige egetræsplankegulve med forskelli-ge overfladebehandlinger. Håndskrabede, børstede og med naturolierede overflader. Desuden fremvises smarte sports- og aktivitetsgulve i 30 mm tykkelse til f.eks. renoveringsopgaver. Kährs tilbyder gulv-løsninger i forskellige træsorter - fra det helt lyse til det helt mørke.

Kährs Danmark, stand A-1228

Ny universal-
klæber
Svalk demonstrerer nyheden CT1, der samler syv-otte produkter i én univer-salklæber. Limer uden problemer metal, træ, glas, spejle, fliser, beton m.v., og kan både bruges under tørre og våde forhold. Krymper ikke, og den kan tilmed stakkes på til 50 mm. Er lugtfri, indeholder ikke opløsningsmidler og er certificeret af Norges Astma og Allergi Forbund. God-kendt til vådrum og fødevareindustrien.
Svalk Handel, stand A-0134 


