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Italiensk stengulv
pryder unikt hus i Vejle
Danske Lasse Nimb fra Top Granito brugte 18 måneder på at skaffe
de helt rigtige råmaterialer til Kirk Kapitals unikke Fjordenhus
Fjordenhus blev officielt indviet den 9. juni i år. Hvordan
blev du involveret i det spektakulære projekt?
- Idéen til Fjordenhus opstod
helt tilbage i 2009. I designfasen
i 2012 ringede bygningsrådgiveren for Kirk Kapital, der havde

planer om at opføre et nyt domicil ude i Vejle Fjord. Familien
Kirk Johansen havde allerede
kendskab til vores arbejde med
natursten fra tidligere projekter
i Danmark og ville gerne høre
vores tilgang til gulvarbejdet.
- Hele projektet er på grænsen

af, hvad der teknisk kan lade
sig gøre, og de ville gerne vide,
hvordan man kunne få natursten
ind i byggeriet. Så jeg skrev otte
sider præmisser om, hvordan
gulvene skulle laves fra A til Z.
Siden vandt vi licitationen og har
nøje udvalgt, scannet, leveret og

monteret 2878 kvadratmeter af
naturstenen Pietra Piasentina til
projektet. Vi afleverede og var
færdige til tiden den 31. maj i år.
Hvordan gik du til opgaven?
- Fra licitationen blev vundet
i december 2014 til montagen

De udendørs gulve er 3 cm tykke og ligger på et elevationssystem af fødder og traversstænger. Det er Top Granito, der har udviklet hele den tekniske opbygning, så gulvet ligger helt plant og stabilt.
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En af de mange, tunge fliser lægges nøjagtigt på plads. Stenene i yderkredsen er op til 4 kvadratmeter store. Ikke to sten er ens. Det er til gengæld
fugerne, som alle steder er 3 mm.

Der ligger et nøjagtigt og minutiøst arbejde bag gulvene i Fjordenhus, der er
monteret med ultrasmå tolerancer af professionelle montører fra Italien.

De runde sten i midten af alle rum på alle etager har en diameter på op til 2
meter. Alle fliser er skåret med vandstråleskæring med 100,00 procents nøjagtighed. Man skal derfor ud på tredje decimal for at finde en unøjagtighed,
forklarer direktør Lasse Nimb.

Pietra Piasentina har en grålig farve med et brunligt slør og en naturlig forekomst af kvartsvener. Naturstenen findes kun i bjergene i Friuli i det nordøstlige Italien. Gulvene i Fjordenhus kommer alle fra det samme brud.

kunne færdiggøres, lå der et
kæmpe teknisk, præcisionsmæssigt og logistisk arbejde
foran os, for Olafur Eliasson
og arkitekterne på Studio Olafur Eliasson (SOE) havde helt
specifikke krav til gulvene.
- I Pietra Piasentina er der
nogle naturlige forekomster af
hvide kvartsvener, og de måtte
eksempelvis ikke være brudte,
ej heller krydse hinanden, gå parallelt med skæreretningen eller
være mere end 15 mm tykke. Så
jeg satte et system op, som aldrig
er set før, hvor jeg lavede reelle
renderinger af alt råmaterialet,
så jeg kunne vise SOE præcist,
hvordan det færdige gulv ville
komme til at se ud.
- Verdens eneste råplade-scanningslinje findes i Verona. Her
har vi scannet alle råpladerne,
og jeg har formidlet hver kvadratcentimeter af de ca. 5000
kvadratmeter råmateriale, vi
har hentet hjem. Derfor kunne
jeg - etage for etage - vise 100 %
præcist, hvordan de 2878 kva-

store størrelser ville have været
noget nær umulige at håndtere
både i forhold til råmateriale,
produktion, scanning og logistik.
- Vi har sorteret kraftigt i råmaterialet, men endte alligevel
med at køre 220 ton natursten fra
Italien til Danmark. Og ikke to
sten er ens. Alt er nummereret.
Sten for sten! Vi er gået rigtig,
rigtig langt for at få præcist det
udtryk, som SOE og bygherre
gerne ville have.
- Vi er meget stolte af det
færdige resultat og over at være
leverandør til så markant en
bygning, der vil være med til
at sætte Vejle på verdenskortet.
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dratmeter gulve ville komme
til at se ud.
Du har mange års erfaring
med natursten. Hvad kunne
du ellers byde ind med på
Fjordenhus-projektet?
- Jeg har under hele projektet
fungeret som teknisk gulvrådgiver for SOE. Jeg har bl.a. anbefalet
at bruge en type fliseklæb med
iblandet latex til de indvendige
gulve, så klæben er mere smidig
og fleksibel. De 3 cm tykke,
udvendige gulve, der ligger på
et elevationssystem, har fået en
kraftig netstruktur på bagsiden.
Det giver stenen yderligere styrke,
holder den sammen og giver
maksimal sikkerhed i forbindelse med et eventuelt brud på
en natursten, der monteres på et
elevationssystem.
- Vi fik også ændret en anelse
på de største cirkulære sten i
midten af rummene fra SOE’s
oprindelige ønske om en diameter på op til 2,4 meter til
maksimalt 2,0 meter, da de

Fjordenhus er et ret spektakulært byggeri. Hvilke projekter
leverer Top Granito ellers til?
- På referencelisten står også
gulve, vægge, håndvaske og badekar til private badeværelser, og
bordplader og vægbeklædning
til private hjem i hele Skandinavien, USA, Tyskland, England,
Spanien, Schweiz m.v.

- De senere år har vi primært
specialiseret os i high end-projekter, men vi kan også levere en
bordplade til hr. og fru Jensen.
Så længe det har med natursten
at gøre, er vi klar til at byde ind,
og vi siger fortsat, som vi altid
har sagt: Intet er for småt, intet
er for stort.

Fakta
Top Granito blev grundlagt
i Verona i 1998 af danske Lasse Nimb, der har
samarbejdsaftaler med
ca. 80 stenproducenter
og stenbrud primært i det
nordøstlige Italien. Top
Granito leverer natursten
til både små og store
projekter og kan med sin
store viden rådgive om
hvilke natursten, der passer til et specifikt projekt.
Virksomheden kan stå for
både at udvælge, opmåle,
opskære, tilskære og montere stenene.
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BYGGERI 2019

Sharing of trade knowledge
and inspiration
Sharing of trade knowledge and inspiration is key words for the editorial line of BYGGERI.
With starting point in a wide range of new Danish buildings BYGGERI will give you a
knowledge of new thinking on both architecture and products.
We take a close look at the conditions for the trade and the reality in which the players conduct their business.

Moderne bolig
nord for Limfjoer
rd

The language is easy but not superficial and we do our outmost to reach the players of
the trade.

en

Fjordtårnet ved Limfj
ordens bred i midte
består af 44 ejerlejlighe
n af
der fordelt på 11 etagerNørresundby
36
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BYGGERI is a trade magazine of high quality with an elegant layout and with high priority to
photos and outlines.
Energien skal br
uges bedre

The design and layout is of course an advantage for the advertisers – and good advertisements are an important part in sharing of knowledge in the building trade.

vi i Danmark får
nogle
for, hvordan vi bruger mål
energien mest effektiv
t, så danskerne ikke ender
med at betale en unødigt stor
regning
for den grønne omstilli
forklarer Kim Fausing ng,
,
koncernchef og CEO
i Danfoss
og medstifter af Synergi
.

visering på samme
måde, som
man allerede har
fastsat mål
for udbygningen
af den
rende energi. Samtidi vedvabrug for en gennem g er der
gribende
reform af energisp
areindsatsen, så den får langt
større
effekt end den ordning
, der
eksisterer i dag.

Billigere omsti
lling

BYGGERI is completely independent of both political and organizing interests.

Editorial
redaktion@odsgard.dk

Nogle af Danmarks
største
startet en ny organisation virksomheder har
, der vil sikre en mere
energieffektiv overga
ng til vedvarende energi

I dag høster Danma
rk ikke
overgang til vedvare
nok af de økonom
nde
iske geenergi.
vinster, der er ved
at udnytte
- Al energi koster
energien bedre,
penge
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fra Danfoss, Grundf det
os, Velux grønne. re – også den
og Rockwool, som
Hver gang vi øger
arbejder
energiforbruget,
med energieffektive
må vi som
teksamfund invester
nologier. Derfor
e store
starter de
beløb i infrastr uktur
nu interesseorgani
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mer, der kan lagre, og syste’Synergi’, der vil
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tere og transformere
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og klog
gien. Derfor er det enervigtigt, at

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

Number

Architectural Firms and consulting engineering companies		

4,121

Larger companies with own property/architect offices		

232

Organizations and individuals		

259

Suppliers		

211

Head architects at national and council authorities		

178

Interior designers		

185

Total 		

6,776
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Grønt eksporte
ventyr

Facader

Innovative, bæredyg
tige
energieffektive facade- og
tagelementer er ved og
at udvikle
sig til en guldgru
be for Komproment, der er leverand
ør
af facadesystemer
indenfor
facadetegl, natursk
ifer og
solceller. På bare
tre år har
start-up-virksomheden
fra
Svenstrup syd for
Aalborg
etableret salgsorg
anisationer i
13 lande, og forventn
ingerne
er at øge omsætn
ingen til det
tidobbelte i 2020.
- Vi har skabt fundam
entet
til en international
platform.
Vi mander op på
leverandørsiden, der kommer
nye arbejdsopgaver, og vi skal
have
ansatte med de fornødnflere
e
sprogkundskaber,
siger Niels
Komproments facadebe
Heidtmann, der er
klædning Vidar Teglspån
eksportdi.
rektør og partner
i Kompro- I dag er
ment Danish Building
Design. og kendska efterspørgslen på
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BYGGERI – Circulation		

Byggeriet bakke
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e
I Dansk Byggeri ser
miske fordele ved økonoman
en
grøn omstilling og billigere frem til samarbejde med
en lavere
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interesseorganisation
energiregning hos
forbruhelt enige i Synergi og er
gerne har energie
’s målsætffektiviseninger.
ringer et kæmpe
eksport- og
Initiativet er både
beskæftigelsespotential
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sentligt og rettidig
En øget indsats for
t, ikke
energimindst fordi regerin
renoveringer vil
gen
samtidig
Folketinget skal indgå og
øge værdien af vores
en ny
energiaftale, der
og bidrage til forbedrboliger
skal skabe
rammerne for Danmar
af sundhed og livskvaliinger
ks
energipolitik frem
hele Danmark, lyder tet i
mod 2030.
Alle gode kræfter,
initiativtagerne, der det fra
der tager
i første
afsæt i et klogt miks
omgang vil have
af energifokus på den effektiv
nye energiaftale,
isering
og
udbygn
der skal foring
med vedvarende
handles igennem
energi, er
politisk.
kærkom
- Vi skal med en ny
ne og vigtige, siger
energidirektør Michael
aftale arbejde for,
H. Nielsen,
at der
Dansk Byggeri.
sættes et mål for energie fastffekti-jhn
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står for størst mulig
frihed i
udformningen:
tilgængelighed,
varmeisolering
og indbrudsbeskyt
telse kan konfigu
reres individuelt
for
hvert enkelt projekt
. Minimal synlig
profilbredde på
99 mm i panelsamlingerne, rummen
e kan åbnes
næsten 100 %,
og prisbelønnet
med
velrenommered
e designpriser —
naturligvis fra Solarlu
x.

solarlux.dk
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Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, IT-Reload,
Lager & Transport – Logistikmagasinet and PackMarkedet'. Digital platforms: UgensErhverv.dk,
Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk and IT-Reload.dk

Digital marketing

The magazine BYGGERI collaborates with BygTek.dk
to create the best online universe in the
construction sector in Denmark
The arcitechts and consulting
engineers often visit BygTek.dk
28 percent of the visitors works as an
arcitecht or consulting engineer

Daily newsletter
for 25.000
recipients

Digital Marketing at BygTek.dk
Get your press releases on BygTek.dk and in the Newsletter
Links to your website on all articles that deal with a particular
theme, eg. door and window.
Get better SEO on Google with links on BygTek.dk
Brochure or white paper on BygTek.dk.

Price for 12 months 1,055 EUR

Please contact us today
Sales Manager
Kim Anker 		
anker@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 22
* Survey Spring 2018. 388 participated

Media consultant
Ralph Olsen
olsen@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 07

Our online universe also includes Byggeri.dk, which is visited by private individuals with plans for housing improvments, and our business site UE.dk

Advertorial

Get your story in BYGGERI
- We will send it to your customers
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De runde sten i midte
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meter. Alle fliser er
etager har en diame
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ter på op til 2
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100,00 procents
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forklarer direktør Lasse
en unøjagtighed,
Nimb.
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With an advertorial you can get your news in the printed magazine BYGGERI.
Your news can be client-cases or insights on new products or solutions.
We can also help write your advetorial, making sure the reader gets the intended message.
The advetorial can be used in other marketing-efforts e.g. as a reference on you site or as a pdf-file
with an attatched proposal.
We believe that all companies have stories to be told, but we also know that most good stories stay
within the corporate sphere.
If we are to write your advetorial, prices start from 400,- EUR.

Contact Sales manager Michael Staal +45 46 93 66 21 or staal@odsgard.dk

Issue dates and features 2019
NR. 1 – 26 FEBRUARY WEEK 9

NR. 6 – 30 AUGUST WEEK 35

Deadline 4 february

Deadline 5 july

• Roofing
• Steel constructions
• Sound and acoustic

•
•
•
•

NR. 2 – 26 MARCH WEEK 13

Demolition and PCB
Sustainable construction
Walls and ceilings
Sound and acoustic

NR. 7 – 20 SEPTEMBER WEEK 38

Deadline 1 march

Deadline 28 august

•
•
•
•

• Roofing
• Lighting
• Sewer and climate protection

Sewer and climate protection
Facades
Insulation
Inventory, furniture and interior Design

NR. 3 – 23 APRIL WEEK 17

NR. 8 – 18 OCTOBER WEEK 42

Deadline 27 march

Deadline 25 september

• Kitchen and bathrooms
• Windows, doors and gates
• Lighting

•
•
•
•

NR. 4 – 20 MAY WEEK 21

Kitchen and bathrooms
Facades
Insulation
Fire and security

NR. 9 – 18 NOVEMBER WEEK 47

Deadline 25 april

Deadline 23 october

•
•
•
•

•
•
•
•

Glass in buildings and sun protection
Green roofs - climate adaptation
Indoor climate and ventilation
Fire and security

NR. 5 – 21 JUNE WEEK 25

Indoor climate and ventilation
Windows, doors and gates
Concrete
Inventory, furniture and interior Design

NR. 10 – 13 DECEMBER WEEK 50

Deadline 28 may

Deadline 21 november

•
•
•
•

•
•
•
•

Energy renovation
Facades
Concrete
Floors and floor covering

AWARD: Buildings of the year 2018 in Denmark
Floors and floor covering
Energy renovation
Lighting

Advertising in BYGGERI

AWARD: Buildings of the year

Call Michael Staal and learn how to get in contact with
decision-makers of architects, consulting engineers and
contractors.

In close co-operation with a very competent panel of judges,
and just as important the readers of the magazine, the trade
magazine 'Byggeri' has for several years chosen the Buildings of
the Year in the following categories:

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

n Industrial

n Housing

n Open category

Your advertisement will receive major focus if placed in the
December-issue of BYGGERI, where the winning projects will be
published.

Ad information 2019
Sizes and prices in 4 colour

Discount
Price

1/1 page 

2,295 EUR

Width x height:

176 x 262 mm
To the edge (cut):
210 x 297 mm
+ 3 mm on all 4 sides
1/2 page 

1,485 EUR

3 - 4 placements........................................................................ ÷15%
5 - 7 placements........................................................................ ÷20%
8 or more placements................................................................ ÷25%
Cross media discount! We can offer a discount, when advertising in one or more of our magazines: Byggeri, BygTek, Mester &
Svend, Puff etc.
Ads must be ordered at the same time and published within
12 months.

Width x height:

A
B

C
A
B

D

A: 86 x 262 mm
B: 176 x		128 mm

Colour and placement surcharge
1 colour:
2 colours:
3 colours:

1/4 page 

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

A:
B:
C:
D:

41 x 262 mm
86 x		128 mm
131 x		 86 mm
176 x		 65 mm

Inserts
An insert is an effective Direct Mail, ensuring your message a great
attention and leaves a positive impression on the readers.
2,295 EUR

To the edge (cut) Width x height:

B

All colours must be CMYK-separated.

Width x height:

Back page A 

A

162,- EUR
324,- EUR
486,- EUR

Please ask for special quotation.

210 x 237 mm
Back page B

2,695 EUR

To the edge (cut) Width x height:

210 x 297 mm
+ 3 mm on bottom, right and left

Get an advertorial in Byggeri
Advertorial

2,565 EUR

2/1 page

- Please send text and photos.
We do the layout.

Advertorial

1,755 EUR

1/1 left page

- Please send text and photos.
We do the layout.

With an advertorial you can bring information on your products and
solutions.

General information
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: ISOcoated_v2_300_eci
Recommented resolution: 254 dpi (100 pixel per cm)
Paper: 115 g gloss
Magazine size: A4 (w: 210 mm, h: 297 mm)
'Byggeri' undertakes no responsibility for errors in the submitted
electronic ad material, for material handed in too late, as well as
strikes and other kinds of force majeure cannot lead to 'Byggeri'
being liable in any damages.
A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/completely ready material provided by approved advertising/media agencies. Inserts and colour surcharges are exempt from reimbursement.

Ad material: Mail to ads@odsgard.dk

Our journalists can help with writing, so you get the right message
to the readers. Prices from 535 euro.

Subject to change without prior notice.

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tel. +45 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk

