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Din kontakt til tømrer- og 
snedkersvende samt deres mestre

Tømrere når nye højder

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 24. årgang – Nr. 3 – 22. maj 2017

Vi søger 
dygtige vindues-

montører til 
hele landet

JVK søger vindues-
montører

Ring og hør mere på telefon 70 10 50 99 eller mail jvk@jvk.dk

– hvor mester 
selv er med på 
byggepladsen.

KLAR TIL AT TAGE 
KAMPEN OP?
Starmix iPulse kombisuger
Starmix iPulse kombisuger

NYHED - RETRO BESLAG

Uden for Aarhus bygger Hustømrerne seks boligblokke af 
træ, der for første gang i Danmark når op til 4. sal. Og med 
en kvadratmeter pris på 11.000 kroner kan det blive et gennembrud for etagebyggeri af træ herhjemme 

Læs side 6

Tæsk til 
håndværkerne
I 2016 var der det største antal klage-sager over håndværkere i otte år. Nu vil Dansk Byggeri lykkeridderne til livs og byggerådgiver Anders Hage-man efterlyser bedre kvalitetssikring.

  Læs side 2

Dampspærre sættes under lup
Byggeriets vidensinstitutioner går sammen i forskningsprojekt, der skal afklare spørgsmål om levetider og holdbarhed for dampspærrer af plast- folie.

Læs side 11

Team Frederik går 
efter VM-guldet
Bygningssnedkeren repræsenterer Dan-mark til WorldSkills i efteråret, og flere virksomheder sponsorerer rollemodel-len, så han bl.a. kan træne på fuldtid.

Læs side 8

Hurra, nu er jeg 
møbelsnedker
En populær uddannelse: På fire år er antallet af unge, der uddanner sig til møbelsnedker, tredoblet – og mange af de nye svende er kvinder.

Læs side 4
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Nr. 5 – 5. oktober 2017

Solid Gears ønske om at modernisere sikkerhedssko har resulteret i Revolu-tion Infinity, som er en sikkerhedssko med en mellemsål fremstillet i udvidet termoplastiske polyurethan (E-TPU).- Revolution Infinity tilbyder et niveau af dæmpning og komfort, som indtil nu har været umuligt at implementere i sikkerhedssko. Ved at anvende E-TPU kan vi nu tilbyde sikkerhedssko med en rebound, der svarer til kvalitetsløbesko, siger Johan Hult, der er grundlægger af Solid Gear.
Revolution Infinitys overdel kombine-rer stretch og Cordura for at give god ånd-

barhed, fleksibilitet og holdbarhed. Des-uden introducerer skoen det nyudviklede NANO-tåværn, der ifølge producenten er 40 % stærkere end glasfiber og lettere og tyndere end andre ikke-metaliske tåværn.Foruden at give en lav vægt, god kemikaliebestandighed og lang holdbar-hed i et bredt temperaturområde giver E-TPU mellemsålen en af de højeste energiabsorptioner, hvilket betyder, at jo mere energi man giver, jo mere får man tilbage. Den yderst åndbare og fugttrans-porterende PU-foam Sock Technology sikrer desuden høj komfort og gummiy-dersålen et højt niveau af skridsikkerhed.

Ifølge Johan Hult er Revolution Infi-nity sikkerhedsskoene primært designet til brugere indenfor service- og logistik-sektoren.
- Revolution Infinity er udviklet med det formål at forbedre tempofyldte arbejdsdage, der karakteriserer service- og logistiksektoren. På grund af den fantastiske energiabsorption fra E-TPU gør hvert skridt det næste lettere, en kærkommen funktion for arbejdere, der konstant er på farten, siger han.Revolution Infinity sikkerhedssko har været tilgængelige siden august i år. 

-kj

Overtrækssko beskytter  gulv og håndværker

Det var en tømrerlærling, der fik ideen til en skridsikker overtrækssko, som beskytter gulv og fødder og samtidig er lette at tage af og på

safty2shoes sørger for, at hverken tæpper eller gulve ødelægges.

Overtræksskoen sparer meget tid, da man slipper for at dække gulve af og tage sik-kerhedsskoene af og på.

Sand udenfor og sarte gulve indenfor er noget bøvl i en håndværkers arbejds-dag. For sikkerhedssko skal beholdes på, men det tager tid, når man skal ind og ud af hoveddøren 10-15 gange på en dag, og hver gang må man sikre, at der ikke sidder mudder og småsten fast under skosålerne, som kan skade gulvene.
- Jeg syntes, det var så besværligt at komme ind og ud af huse med elementer. Mine kolleger tog tynde plast-overtræks-sko uden på arbejdsskoene, men det er hverken holdbart eller sikkert, siger Sune Krogh. 

Som nyansat tømrerlærling undrede han sig over, at der ikke fandtes en bedre løsning, og en dag, hvor han havde været med kollegerne ude hos en kunde, fik han ideen til at lave overtræk til sko i samme kvalitet som gode arbejdshandsker. Sune Krogh gav sig til at eksperimentere hjem-me på sin mors symaskine og lavede en prototype på det, der nu er blevet til den skridsikre og beskyttende overtrækssko, safety2shoes.
- Som håndværker lærer man efter-hånden at bruge sine sikkerhedssko som værktøj. For eksempel kan man støtte med foden, når noget tungt skal skubbes ind under et bord. Men hvis man går i strømpesokker og har glemt, at skoen ikke er der, går det galt. Så der var mange grunde til, at jeg allerede som lærling kunne se, at safety2shoes er en god ide, siger idemanden. 

En genial ide
Byggeriets Arbejdsmiljøbus formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggeplad-

ser, og her er konsulent Evald Zacho begejstret for safety2shoes:- Jeg tænkte straks, at det er en genial ide. Mange håndværkere tager tynde pla-stovertrækssko på for at undgå at slæbe skidt ind, men problemet er, at når der 

er fugt i omgivelserne, risikerer man at glide, forklarer Evald Zacho og er også klar over, at nogle håndværkere tager sikkerhedsskoene af, hvis de hurtigt skal ind på et gulv:
- I en travl hverdag sker sådan noget jo sommetider, men risikoen er, at man pludselig taber hammeren ned over foden. Det er så vigtigt at bevare sikker-heden, og derfor er det rigtig godt, at der nu er kommet en løsning, hvor det er let at beholde skoene på, siger han. 

-kj

Støddæmpende sikkerhedssko
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Skimmel-kiks 
kostede Jørgen 
en kvart million

Dette Mester & Svend 
distribueres i 

23.718 eksemplarer

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 24. årgang – Nr. 1 – 20. marts 2017

Vi søger 
dygtige vindues-

montører til 
hele landet

JVK søger vindues-
montører

Ring og hør mere på telefon 70 10 50 99 eller mail jvk@jvk.dk

– hvor mester 
selv er med på 
byggepladsen.

KLAR TIL AT TAGE 
KAMPEN OP?
Starmix iPulse kombisuger
Starmix iPulse kombisuger

Find nærmeste forhandler på www.svalk.dk

CT1 ERSTATTER ADSKILLIGEPRODUKTER MED EN ENKELT TUBE

Tømrermester Jørgen Vester fulgte forsikringsselskabets 
anvisning, men endte med hele ansvaret for fejlsaneringen 
og en regning på 255.000 kr. Han advarer nu andre mod at 
ende i samme situation

Læs side 8

Byggeriet har fået 
ny overenskomst
80.000 ansatte i byggeriet har fået en ny overenskomst, der giver pæne lønstignin-ger, styrker opkvalificering, arbejdsmil-jøet og indsatsen mod social dumping.

  Læs side 2

Måske slut med 
danneborgsvinduet

Skærpede krav til 
indbrudssikring af 
døre og vinduer 
vil koste dyrt for 
mange producen-
ter, lyder modstan-
den.

Læs side 18

Uddanner flere 
vindues-faglærte
Større krav til faglig viden får tek-nisk skole til at åbne ny uddannelse.

Læs side 6

- Vi har det 
faktisk ret sjovt
Hustømrerne vil ikke længere finde sig i daglige smerter og alt for hurtig nedslid-ning. Derfor har de ladet sig udfordre af et sundhedsprojekt.

Læs side 4
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Bliv en del 
af succesen 

med Cembrit 
Toscana

Mange af 70’ernes bølgeplade-tage står over for udskiftning, og her kommer Cembrit Toscana ind i billedet. Cembrit Toscana er den nye generation af tag-plader og en utrolig populær løsning, fordi taget matcher den moderne families krav til udseende, bæredygtighed og holdbarhed. Pladerne er af fibercement, som passer perfekt 

til husejernes ønske om mini-mal vedligeholdelse. Cembrit Toscana kræver ikke undertag, hvis hældningen er over 20° og da der er tale om et let tag, kan tagpladerne monteres på den eksisterende tagkonstruktion. Fordele der gør taget endnu mere attraktivt for dine kunder. Skal dine kunder ikke med på den nye bølge?

Se mere på 
cembrittoscana.dk

13540 Cembrit Ann M t S

BR15 kan bruges 
yderligere et halvt år
Af Dan Bjerring

Høringen over BR18 og certificerings-bekendtgørelsen er slut, og på den baggrund har transport, -bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) sendt Folketingets Transport-, Byg-nings- og Boligudvalg en oversigt over de vigtigste høringssvar.Det fremgår blandt andet, at Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har udtrykt ønske om, at der indføres en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gæl-dende i en periode. Ikke mindst fordi, der er behov for bedre tid til at sætte sig ind i det nye regelsæt og de nye vejledninger.

Frit valg
Og det ønske har ministeren besluttet at imødekomme. Dermed udsættes ophæ-velsen af BR15 til udgangen af juni 2018, så der er en overgangsperiode på et halvt år, hvor ansøgere frit kan vælge mellem BR15 og BR18.Samtidig vil det fra den 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en cer-tificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor kon-struktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.
Samtidig understreges det, at BR18 ændrer strukturen i bygningsreglemen-tet, så vejledningsteksten ikke længere indgår i bekendtgørelsen. Det skyldes blandt andet, at nogle bygherrer oplever, at der bliver stillet krav til byggearbejder på baggrund af vejledningsteksten. Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Konstruktørforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører peger dog på, at vejledning til bygningsreglementet er væsentlig for anvendeligheden.- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor planlagt at udarbejde en række nye vejledninger til bygningsreglementet. Niveauet for vejledningerne vil som mini-mum svare til det niveau, der allerede er i 

bygningsreglementet i dag, men de fleste suppleres med yderligere dokumentati-onsformer og metoder til opfyldelse af kravene, oplyser Ole Birk Olesen.

Ingen unødvendige kravDet slås samtidig fast, at byggesagsbe-handlingen med BR18 og certificerings-bekendtgørelsen ændres grundlæggen-de, og derfor er der et udbredt ønske hos byggebranchens aktører om, at imple-menteringen følges tæt, og der foretages løbende evaluering.
- De overordnede principper for imple-mentering af certificeringsordningen, som også vil indgå som pejlemærker i evalueringen, er, at der på den ene side skal sikres de nødvendige hensyn til sikkerheden og sundheden i byggeriet, men at der på den anden side ikke skal stilles unødvendige og fordyrende admi-nistrative krav. Der skal tages hensyn til omkostningerne ved ordningen, ligesom det skal sikres, at ordningen understøtter muligheden for en hurtigere og mindre byrdefuld proces for at få byggetilladelse.

Præcisering af brandkravTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i øvrigt modtaget forslag om, at bygnings-reglementets krav vedrørende brand- og røgspredning præciseres. Styrelsen har på den baggrund besluttet at præcisere kravene vedrørende brandspredning i BR18.
- Der ændres ikke på det eksisterende krav om, at der ikke må ske brand- og røgspredning mellem brandmæssige enheder i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Ændringen har alene til formål at gøre det endnu mere tydeligt i krav-teksten, at det både gælder indvendig brandspredning mellem brandmæssi-ge enheder og brandspredning mellem brandmæssige enheder via ydervægge og tage, oplyser ministeren.

 
bjerring@odsgard.dk
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www.festool.dk

Kraftfuld og støvfri bearbejdning af beton og mørtel
FESTOOLS produktsortiment til beton og mørtel er lige så kraftfuld og støvfri, som alt andet i vores sortiment. Med FESTOOL betonsliber, diamantskære-maskiner, røreværk, arbejdslamper og støvsugere, får du kvalitetsværktøj til beton og mørtel.

*Med SERVICE all-inclusive har du bl.a. 3 års fri reparationsservice på maski-ner og sliddele, tyveriforsiking m.m. - gælder også på batterier og ladere. Husk blot at registrere senest 30 dage efter køb.

For mere information og betingelser se www.festool.dk/service

  Fri reparationsservice indgår i 3 år *

Endnu lettere 
gipsmontage

Ny serie af gipsskruemaskiner i letvægtsdesign skal bidrage til endnu 
mere effektive og ergonomiske arbejdsdageNu bliver det endnu lettere at arbejde med gipsmontage på landets bygge-pladser, for ITW Byg lancerer nemlig en ny serie af slanke gipsskruema-skiner i letvægtskonstruktion. Serien hedder Spit P18, og med en vægt på kun 1,55 kg udgør batterivarianten 

Spit P18 LI en af markedets letteste maskiner i forhold til batterikapaci-teten.
- Skal du sætte gipsplader eller gips-lofter op en hel dag, er det vigtigt at mindske belastningen af arme, skuldre, håndled og ryg mest muligt. Her spiller 

skruemaskinens design en vigtig rolle, og letvægtskonstruktionen bidrager i den forbindelse sammen med seriens komfortable formstøbte gummigreb til at mindske overbelastning af krop-pen, fortæller produktchef Johannes H. Jakobsen fra ITW Byg. 

Den nye Spit P18-serie omfatter både el-og batteridrevne maskiner samt tilbe-hør som f.eks. forlængerstangen Exten-sion Pole P580, der gør det lettere at montere gipslofter. Derudover er det effektive 450 g lette Speed P55 fremfø-ringssystem til båndede skruer også en del af den nye serie. 
Batterivarianten Spit P18 LI er en 18V maskine med en batterikapacitet på 4Ah, og lithium-batteriet sikrer et ensartet moment i hele forbrugsperioden. End-videre er Spit P18 LI forsynet med en bælteclip, som sikrer, at håndværkeren altid har maskinen lige ved hånden. Både Spit P18 og Spit P18 LI kan derudover anvendes til løse og båndede skruer. Det kræver kun et klik at på- eller afmontere det specielle magasin til bånd-skruerne. Skruelængden kan lynhurtigt varieres mellem 25 og 55 mm uden brug af værktøj. Samtidig sker selve iskrunin-gen meget hurtigt og sikkert, fordi maski-nerne arbejder med 5000 omdrejninger i minuttet. 

- Skruemaskinerne i Spit P18-serien er dermed velegnede til montage af gips på stålskelet såvel som på træunderlag, fordi du har én let maskine, som klarer det hele, understreger Johannes H. Jakobsen og fortsætter:  
- Med den eldrevne variant til 230 V er der også godt nyt til de mange element- og modulmontører, der arbejder inden døre med nem adgang til el. Vores tidligere model til 230 V har været meget populær til denne type opgaver, og den nye Spit P18 sikrer samme solide performance, men er opgraderet med et mere ergono-misk design, ligesom rotationshastighe-den blandt andet gør, at du nemt og sikkert kan udføre fibergipsmontage.

 
-kj
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primolister.dk

Få mere information om 
GLASLISTER OG 

TÆTNINGSLISTER 
på tlf. 76 98 33 14 eller stdsalg@primo.dk

EFTERÅR ER
SÆSON FOR 
UDSKIFTNING 
AF GLASLISTER OG TÆTNINGSLISTER
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PRIMO LISTER - DERFOR! Med de nye 5 meters pakninger med tætningslister, har du kun det liggende i firmabilen, du har behov for. Glaslister fra PRIMO rådner ikke, flækker ikke og skal ikke males.

 Både glas- og tætningslister sparer på varmen og minimerer træk, larm og støv.

NYHED
Fås nu i 5 meters pakninger

Nye vinduer gav nyt liv til trist facadeDa A/B Torvebo skulle udskifte de 1200 vinduer på foreningens funkis-
ejendom fra 1930’erne, valgte de at satse på et helt nyt udtryk

- Facaden var temmelig trist og kedelig at se på, og vi syntes, at den trængte til noget mere liv, lyder det fra A/B Torvebo.

Energirenovering hitter hos boligfor-eningerne i de større byer, og i de fleste tilfælde skiftes de ældre vinduer ud med nye lavenergivinduer i den oprindelige byggestil. En nylig undtagelse er andels-foreningen A/B Torvebo på Amager i København, som fik udskiftet ca. 1200 vinduer på foreningens ejendom i Mal-tagade ved udgangen af 2016.

Behov for at gå helt nye veje
Bygningen er oprindeligt opført i 1930’erne i funkis-stil med gult mur-værk og hvidmalede vinduesrammer, som senest blev udskiftet i slutningen af 1980’erne. Den oprindelige hvide farve blev ved den lejlighed bevaret, men det skulle den ikke denne gang, forklarer bestyrelsesformand Jack Petersen:  - Facaden var temmelig trist og kede-lig at se på, og vi syntes, at den trængte til noget mere liv. Samtidig var det under alle omstændigheder på tide at få udskiftet vinduerne, for de levede ikke op til nutidens energikrav. Derfor var udskiftningen en god anledning til at få skabt et helt andet facadeudtryk og gøre bygningen mere lækker at se på.

Slankt lavenergivindue Bestyrelsen og foreningens rådgivnings-firma Peter Jahn & Partnere tog derfor kontakt til Velfac. De ønskede at under-

søge mulighederne for at kombinere et anderledes facadeudtryk med behovet for energirigtige vinduer, der samtidig ville lukke mere dagslys ind i lejlighe-derne. 
Vinduesproducenten fremstillede der-for tre prøvevinduer i forskellige nuan-cer og slankt design, for at foreningen i praksis kunne se, hvordan de forskellige 

farver fungerede sammen med det gule murværk. 
Udgangspunktet var lavenergivinduet Velfac 200 Energy, som efterlever energi-kravene i både BR15 og bygningsklasse 2020 og desuden øger lysindfaldet takket være den store glasandel i forhold til rammestørrelsen. Salgskonsulent Pascal Kops fra Velfac forklarer: 

- Vinduet egner sig i nybyggerier og ombygninger, hvor man ønsker et enkelt og moderne udtryk med slanke, elegante linjer. Foreningen valgte samtidig en mørk granitgrå farve til rammerne med stor stoflighed i udtrykket, ligesom vi tilpassede fugeprofilen for at opnå en fremtrukket fuge.  

-jhn

Deadline 20. februar

•  BYGGERI´18 messen i Fredericia (13.-16. marts)
•  Værktøj

Deadline 3. april

•  EnergiRenovering (Døre, Vinduer, Isolering m.v.)
•  Arbejdsbeklædning, Sikkerhedssko og Arbejdsmiljø
•  Terrasser
•  Værktøj

Deadline 14. maj

•  Tag og Facader
•  Porte og Carporte
•  Værktøj

Deadline 22. august

•  Skruer, Befæstigelse (let, svær og kemisk) samt 
 Beslag og Værktøj hertil
•  Carl Ras Messen, Brøndby
•  Værktøj

NR. 4 – 6. SEPTEMBER UGE 36

NR. 3 – 30. MAJ UGE 22

NR. 1 – 7. MARTS UGE 10

NR. 2 – 18. APRIL UGE 16

Deadline 27. september

•  Energirenovering (Døre, Vinduer, Isolering m.v.)
•  Arbejdsbeklædning, Sikkerhedssko og Arbejdsmiljø
•  Værktøj

NR. 5 – 11. OKTOBER UGE 41

Deadline 8. november

•  Indvendig Byggeri (Trapper, Gulve, Lofter, Vægge)
•  Værktøj

NR. 6 – 26. NOVEMBER UGE 48

Annoncesalg
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Fokus på biler 
Motorjournalisten Jørli 
Petersen sætter i hvert 
nummer af Mester & 
Svend fokus på biler 
til byggebranchen.



Annonceinformation  2018

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g. – Bladformat: Tabloid

Mester & Svend påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Mester & Svend.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af Mester & Svend. Der ydes ingen godtgørelse på 
indstik.

Mester & Svend forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller  
flere af forlagets magasiner: Mester & Svend, Puff, Byggeri,  
BygTek, m.fl.  
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

Rabatter i et eller flere medier

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Placeringstillæg

Indstik 

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 34.500,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

Et indstik er en effektiv markedsføring, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail. 
 
Pris fra kr. 2,05 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

B
A

1/2 side 20.800,-
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

CA

B
1/4 side 10.900,-
Bredde x højde:

A: 124 x 176 mm
B: 190 x 116 mm 
C: 256 x   86 mm

CA B

1/8 side 6.900,-
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

A: Spotannonce 9.400,-
B: 82 x H: 75 mm

B: Klistermærke  
på forsiden Ring for pris 
Få din annonce på forsiden som klister-
mærke. Lige til at tage af.

C: 1/1 bagside 34.500,-
B: 256 x H: 370 mm

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

D: 1/2 bagside 20.800,-
B: 256 x H: 176 mm

A

D
C

B

Få din historie med i Mester & Svend
Advertorial Ring for pris
1/1 venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter og 
løsninger. Vi hjælper dig gerne med at skrive din advertorial, så du får 
det helt rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

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



BygTek.dk

Mester & Svend arbejder sammen 
med BygTek om at skabe det bedste 

online-univers for byggebranchen

Vores digitale univers omfatter 
også Byggeri.dk til private m.v.

Dagligt
nyhedsbrev
til 25.000

modtagere

Bliv medlem af BygTek:
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk 

Pris 7.800 kr. i 12 måneder.

Få dine 
presse-
meddelelser,
links og
brochurer 
med på 
BygTek.dk

Kontakt
Salgschef
Kim Anker  
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22  

Mediekonsulent 
Ralph Olsen 
olsen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 07   



Send en 
SMS til 
6.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan du sende en SMS til 6.000 professionelle 
håndværkere. Du kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade din app eller besøge din hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødeaftaler/-booking

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation af produkter

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer

Referencer: Stark, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc, 
                    Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan m.fl.

  BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:

  Vi hjælper gerne med idé og tekst.

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 

BygTek Mobil

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk
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 BOOK DIT TESTVÆRKTØJ 
 ALLEREDE I DAG PÅ: 
 WWW.ITWBYG.DK/BOOK 

 FASTGØRELSE TIL DANSK BYGGERI Kvalitetsprodukter til fastgørelsesopgaver i træ, beton, stål og gips

 FÅ SMAG FOR MARKEDETS BEDSTE 

 GASDREVNE SKUDVÆRKTØJ 

 LÅN PASLODE IM100Ci 
 GRATIS I TO DAGE 

 GI’ DEN 
 FULD GAS 

PRØV
GRATIS

først lige er startet på at træne fuldtid, er den professionelle tilgang til sit fag ikke fremmed for ham. I 13 år har han dyrket atletik og er i dag blandt de seks bedste diskoskastere i Danmark. Frem til WorldSkills står atletikken dog på stand-by, selvom den fysiske træning holdes vedlige.
- Det taler uden tvivl til Frederiks for-del, at han er i så god form. Det giver ham et mentalt overskud til konkurrencerne, hvor deltagerne er på i op til ni timer med tidspres, larm, forventninger, kameraer og mange mennesker omkring sig. Og i Abu Dhabi kan vi forvente temperaturer på over 30 grader, siger Peter.Til WorldSkills får deltagerne stillet to opgaver: En såkaldt ’flad’ tegneopgave og en 3D-opgave, hvor der til hver er 11 timer til rådighed. Opgaverne bliver til-sendt otte uger før mesterskabet, men op til 30 % kan være ændret, når deltagerne skal i gang i Abu Dhabi.Frem til oktober er træningen derfor planlagt ned til mindste detalje fra klokken syv til klokken 16. På nuværende tids-punkt bliver der særligt trænet i samlinger på tid, hvor Peter kommer med ændringer løbende, så Frederik bliver bedre til at løse opståede udfordringer hurtigt. Til mesterskabet må Peter nemlig kun rådgive Frederik i de indlagte pauser hver anden time, og meget kan gå galt på to timer:- Om du bliver nummer et eller num-mer fire afhænger af præcision, og derfor skal også opstregning og snit sidde lige i skabet, siger Peter og fortæller, at de bl.a. bruger tid på at teste hårdheden af blyan-ter for at finde ud af, hvornår en blyant skal bruges frem for en anden.

Ikke tid til fest
Selvom en sejr kræver mange timers træning, er makkerparret opmærksom-me på, at Frederik ikke topper for tidligt. 

Sponsorer
Roskilde Tekniske Skole
Snedkernes Uddannelse
Festool
GI - Grundejernes InvesteringsfondBoligfonden Kuben
Carl Ras 
Raaco
Toyota
Træfonden
KPK Vinduer og Døre
LindLarsen
3M
Exponent
F. Engel
Copenhagen Hardwood

Fakta

Mange interesserede elever og undervisere kigger dagligt forbi ’Buret’ på skolen i Roskilde.
Derfor tages weekenderne først i brug på den anden side af sommeren. Fri-weekend er dog ikke ensbetydende med bytur til ud på morgenen som mange andre 19-årige.
- Jeg kan godt drikke en øl en gang imellem, men det er meget kontrolleret. Ellers bliver jeg hurtigt sat flere uger til-bage i træning, og det er der ikke tid til, siger Frederik, der – indtil videre – ikke mærker presset fra omgivelserne.- Det er kun fedt, at så mange menne-sker bakker op og tror på én. Det ændrer jo ikke noget ved vores egen ambition om at vinde. Nu er vi bare flere om at have det samme mål, siger guldhåbet fra Haslev.Du kan følge Frederiks videre vej til WorldSkills på facebook.com/frederikri-berworldskills.

kenneth@odsgard.dk
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Isola as
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

TPF (Tagpap foreningen)
EPD Miljø Godkendt, som lav klimabelastningSINTEF Teknisk Godkendt
Norsk- Europæisk standard NS-EN 13707Anvendt på mere end 20 millioner m2 tage

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk”

Tørre og sunde huse

Isola Mestertekk SBS - Et lags tagdækning
Tømrermesterens foretrukne tagpap!Udviklet til det nordiske marked

”Jeg har udvidet min forretningmed Isola Mestertekk. Det givermig mulighed for nyearbejdsopgaver”
Tømrermester
Jens Saugmandsgaard

”Vi har fået en meget nemmere oghurtigere proces i forbindelse medListedækning når vi anvender IsolaMestertekk, samtidig kan vi nu selvudføre hele byggeprocessen”
Søren Justesen Aps
Justesen Tømrer & Snedker

Falsede metalplader i zink og kobber har været anvendt i århundreder. Med DS Nordic Klikfals er det nu også muligt at finde et alternativ i stål med 

moderne overfladebehandlinger som pural, palux og polyester med op til 30 års garanti. Profilerne fås i fem afstemte farver: Antracit, rødbrun, 

sort, silver og dark silver. Hertil kom-mer, at DS Nordic Klikfals fremstilles i Danmark med fleksible og korte leveringstider.

DS Nordic Klikfals fastgøres med en kombination af kliksamling og fastskru-ning. Det betyder en kortere montagetid i forhold til traditionel skruemontage. Og da kliksamlingen skjuler skruebefæ-stigelsen, fremstår det færdige tag eller facade med en meget flot finish.Løsningen har et tidløst, enkelt og klas-sisk udtryk. Ønsker bygherren eller arki-tekten, at taget eller facaden skal have lidt mere karakter, kan DS Nordic Klikfals leveres med et eller to ekstra designspor. Designspor er mindre false, som bryder den glatte flade imellem klikfalsene – og dermed fremhæver overfladens flotte udseende.
DS Nordic Klikfals leveres i kundetil-passede længder fra 700-8000 mm med dækbredder på 275 og 475 mm. Falsen skiller sig markant ud fra andre profiler fra DS Stålprofil, hvilket åbner for løs-ninger med et nyt og spændende linjespil.Det komplette tilbehørsprogram omfatter alle nødvendige tilbehørsdele fra beslag, vindskeder og endeluk til rygning, skotrender og vægprofil. 

-kj

Stålprofil forklædt som zinktag

Tømrere når nye højder

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 24. årgang – Nr. 3 – 22. maj 2017

Vi søger 
dygtige vindues-

montører til 
hele landet

JVK søger vindues-
montører

Ring og hør mere på telefon 70 10 50 99 eller mail jvk@jvk.dk

– hvor mester 
selv er med på 
byggepladsen.

KLAR TIL AT TAGE 
KAMPEN OP?
Starmix iPulse kombisuger
Starmix iPulse kombisuger

NYHED - RETRO BESLAG

Uden for Aarhus bygger Hustømrerne seks boligblokke af 
træ, der for første gang i Danmark når op til 4. sal. Og med 
en kvadratmeter pris på 11.000 kroner kan det blive et gennembrud for etagebyggeri af træ herhjemme 

Læs side 6

Tæsk til 
håndværkerne
I 2016 var der det største antal klage-sager over håndværkere i otte år. Nu vil Dansk Byggeri lykkeridderne til livs og byggerådgiver Anders Hage-man efterlyser bedre kvalitetssikring.

  Læs side 2

Dampspærre sættes under lup
Byggeriets vidensinstitutioner går sammen i forskningsprojekt, der skal afklare spørgsmål om levetider og holdbarhed for dampspærrer af plast- folie.

Læs side 11

Team Frederik går 
efter VM-guldet
Bygningssnedkeren repræsenterer Dan-mark til WorldSkills i efteråret, og flere virksomheder sponsorerer rollemodel-len, så han bl.a. kan træne på fuldtid.

Læs side 8

Hurra, nu er jeg 
møbelsnedker
En populær uddannelse: På fire år er antallet af unge, der uddanner sig til møbelsnedker, tredoblet – og mange af de nye svende er kvinder.

Læs side 4

Senest kontrollerede oplag: 24.353 eksemplarer
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet,

PackMarkedet og IT-Reload samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Mester & Svend – oplagsfordeling i 2018 Antal %

Tømrer-/snedkersvende, privatadresser 15.224 64

Tømrer- og snedkerfirmaer 5.513 23

Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde 1.567 6

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere) 642 3

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl. 476 2

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører 522 2

I alt     24.353 100,0

Mester & Svend er en unik, målrettet avis for tømrer- og snedkersvende samt deres mestre.
 
Avisen sendes til mesteren på kontoret og til svenden på hans privatadresse. Så er både 
mester og svend klædt godt på til at træffe beslutninger til gavn for virksomheden og 
kunderne.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor mester alene bestemte materialevalg og indkøb af 
værktøj og andet grej. Disse vigtige beslutninger træffes i dag ofte i tæt samarbejde mellem 
mester og svend. Og med leverandøren på sidelinjen.

Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om mate-
rialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelses-
metoder.

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutnings-
tagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Unik og 
målrettet avis

Annoncesalg:
Salgschef 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 

Mester & Svend sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)




