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Bambus skal kun vokse 4-6 år, før det
er klar til at blive fældet. Bambus til
gulve kommer udelukkende fra Kina,
da de sorter, der vokser her, har en
optimal hårdhed, slidstyrke og udvidelseskoefficient.

skruer til træ

ner

l i n d a b | vi f o re n k l e r b yg g e r i e t

Der skal lægges 8000 m2 bæredygtigt og slidstærkt bambusgulv i
Carlsbergs nye domicil, som skal DGNB-certificeres
Af Louise Skjellum Strøbech

Ordren har været flere år undervejs, men
nu er den der: Arkitektvirksomheden
C.F. Møller har på vegne af Carlsberg
bestilt 8000 m2 sildebensparket i bambus hos Greve-virksomheden Holse &

Wibroe, der har forhandlet bambusgulve
fra Kina siden 2004. Sildebensparketten
er dog ny, fortæller adm. direktør Ole
Holse.
- Den har været i vores sortiment i ca.
tre måneder og ligger allerede i flere
private boliger. Men vi har som udgangs-

punkt udviklet den til Carlsbergs nye
domicil, hvor arkitekten har valgt stave,
der er 450 mm lange, 75 mm brede og 15
mm tykke. Bredden er ikke usædvanlig,
men C.F. Møller har prioriteret en alternativ længde, som er en smule dyrere,
siger Ole Holse.

Positivt CO2-regnskab

30

En af fordelene ved at bruge bambus
på gulvet er, at træet er meget hårdt og
slidstærkt, og derfor egner sig til områder med meget trafik. En anden fordel
er den bæredygtige profil, som bambus
har, bl.a. fordi det er en hurtigvoksende
græsart, der som gulv kan sammenlignes med træ. Hvor et egetræ er ca. 50
år om at vokse op, er en bambus typisk
klar til at blive fældet efter ca. 4-6 år.
Bambus frigiver desuden 35 % mere
ilt end almindelige træsorter og gror
hurtigt og uden brug af pesticider, kunstig gødning eller herbicider. Bambus
recirkulerer også store mængder CO2.
Der er med andre ord tale om optimal
bæredygtighed.
Man bidrager altså positivt til CO2regnskabet, når man vælger bambus, og
det er en fordel, når man gerne vil certifi-
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Ved at indbygge kanalplader i ydervæggene
på lagerhaller og stalde åbnes op for nye
muligheder ved anvendelsen af plast
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Spærtegninger til godkendelse fremsendes
senest 72 timer før levering.

Tillæg for Quick Spær:
Tilbudspris under 10.000 kr. + 30 %
Tilbudspris over 10.000 kr. + 20 %

Godkend tegninger senest 48 timer før levering.

Muligheden for Quick Spær gælder for
standard spærkonstruktioner.
Gælder kun i Danmark og kun brofaste øer.
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Til større projekter kan bambusstavene
til sildebensparketgulvet bestilles i lige
præcist de bredder og længder, bygherren
ønsker. Efterfølgende kan gulvet behandles med f.eks. hvid olie, mørk olie eller klar
mat lak.

cere et byggeri efter DGNB-standarden,
hvilket er tilfældet med det 15.500 m2
Carlsberg-byggeri, der skal stå færdigt
ved udgangen af 2019. Projektleder i C.F.
Møller, Vivianna S. Andersen, forklarer:
- For os var det interessant at anvende
det klassiske sildebensparketudtryk i en
moderne bygning, men i et nyt materiale.
Det er ikke set før herhjemme, og for en
miljøbevidst bygherre er det en god historie at fortælle om sit byggeri. Byggeriet
skulle være DGNB-certificeret, så det
var oplagt at anvende et materiale som
bambus på en stor flade. Men det tæller
også, at bambus er super holdbart og
slidstærkt, siger hun.

Læs side 6-8

- Bambus er en hurtigvoksende
græsart, der vokser i bl.a. Kina,
Vietnam og Thailand. Efter 4-6 års
vækst er bambus klar til at blive
fældet. Som gulv sammenlignes
bambus med træ.
- Bambus har en meget lav udvidelseskoefficient, som, kombineret
med opbygningen af plankerne,
gør, at gulvbrædderne er meget
formstabile.
- På Brinell-skalaen, der er et udtryk
for hårdhed, scorer fyr 2,8, ask, eg
og bøg opnår 3,4-3,7, mens bambus i sammenlimede stave når op
på 4,7. Nogle bambussorter har,
når de er komprimeret, en hårdhed
på hele 9,5.
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Vokset med 50 %

Monteringen af gulvet foregår som med
sildebensparketgulve af træ: Det skal
fuldklæbes til underlaget og derefter
slibes, indtil det har en jævn overflade.
Herefter kan man vælge at oliere eller
lakere gulvet.
- Det er et meget fleksibelt produkt i
forhold til projektsager. Her kan vi tilpasse produktionen til det behov og de
ønsker, kunden har, uden at det behøver
at koste mere. Man kan med andre ord få
det udtryk, man gerne vil have, siger Ole
Holse, der på grund af en øget efterspørgsel på bambusgulve snart skal i gang med
at ansætte en ny salgskonsulent.
- Fra 2015 til 2017 er vi vokset med
50 % i antal kvadratmeter gulve, vi sælger, siger han.
louise@odsgard.dk

Gennemsigtigt plast på den øverste del af vægkonstruktionen giver et mere behageligt
indeklima og bedre arbejdsforhold for folk omkring hestene.

Materialer, der anvendes i lagerhaller og
husdyrstalde, skal både kunne holde til
Nordens vind og vejr, slag og stød fra
køretøjer og redskaber og modstå spark
og syreholdige biprodukter fra dyr.
Salgschef Per-Olof Ekstrand, der er
ansvarlig for de svenske aktiviteter i den
danske plastvirksomhed Rias i Roskilde,
har selv seks heste og kender til problemer med fugt i træværket på sin staldbygning, ligesom han har oplevet, at hestene
gnavede i konstruktionen.
- Det er i sagens natur svært at holde
fugt og skidt væk fra træværk, og så
mørner det. Heste napper jo i alt, hvad de
kan få fat i, og hvis træværket er blødt,
går de i gang med at spise det, forklarer
han.
Samtidig er mange stalde mørke, og
bygningsejerne skal derfor bruge mange
penge på belysning selv i dagtimerne.
Men ved at anvende kanalplader, der
normalt anvendes i tagkonstruktioner,
til lodret montering i forbindelse med
de klassiske staldvinduer med tremmer,
opnås der en række fordele, fortæller PerOlof Ekstrand:
- Bygningen holder ganske enkelt i
længere tid, end når man anvender træ.
Og ved at anvende gennemsigtigt plast
på den øverste del af vægkonstruktionen
opnår dyrene et mere behageligt indeklima, ligesom folk omkring hestene får
bedre arbejdsforhold i boksene.

Mekaniska Verkstads, der samarbejder
med Rias, oplever en stigende efterspørgsel af plast til staldbyggeri.
- Markedet for anvendelse af plast til
staldbyggeri er klart i vækst. Pladerne er
lette at arbejde med, priserne er rimelige, og resultaterne kan opleves med det
samme. Hvis en kunde først har købt tre
til fire plader, henvender de sig igen for
at købe flere plader. En ordre, der starter med tre-fire kanalplader, kan derfor
hurtigt ende med 20-30 eller endnu flere
produkter af plast, fortæller Henrik Höök
fra Myrby Mekaniska Verkstads.

LindabIndervægsproﬁler
Genial løsning - enkel og hurtig montage
Lindab Indervægsproﬁler er lette, stabile, lydisolerende og produceret i
varmforzinket stål. Det enkle system giver dig bedre arbejdsvilkår, og er

Muligheder og
økonomiske fordele

fysisk mindre krævende at arbejde med end andre lægtesystemer. Lindab

Som følge af den stigende interesse og
efterspørgsel har Rias udviklet flere
koncepter til stalde og haller, hvor der
også markedsføres produkter til andre
husdyr end heste, som eksempelvis grise
og køer.
- Ved grise og køer stilles der højere
krav til renlighed og hygiejne end ved
heste, og derfor er plast oplagt som byggemateriale. Der er enorme muligheder
og en række økonomiske fordele for
landmænd ved at se nærmere på mulighederne for vores staldprodukter, siger
Per-Olof Ekstrand.

indervægsproﬁler kan leveres i standardmål og i ﬁxmål.
Se hele sortimentet og dokumentation med vores smarte app:
Lindab Wall Selector til iOS.

Lindab A/S · Tlf. 73 99 73 73 · www.lindab.dk

Markedet er klart i vækst
Den svenske leverandør af staldløsninger til heste og grise i Sverige, Myrby
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Udgivelser og temaer 2019
NR. 1 – 5. MARTS UGE 10
Deadline 13. februar

•
•
•
•

Energirenovering (Døre, vinduer, isolering m.v.)
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler

NR. 2 – 23. APRIL UGE 17
Deadline 2. april
Terrasser
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
Tillæg: Bæredygtigt byggeri og materialer

•
•
•
•
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NR. 3 – 27. MAJ UGE 22
Deadline 8. maj

2018
Side 13

Tag og facader
Porte og carporte
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
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Deadline 2. september
Skruer, beslag, befæstigelse (let, svær og kemisk)
Carl Ras Messen i Brøndby
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
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NR. 4 – 18. SEPTEMBER UGE 38
•
•
•
•
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Nr. 2 – 23. april
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NR. 5 – 17. OKTOBER UGE 42
Deadline 30. september

•
•
•
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Energirenovering (Døre, vinduer, isolering m.v.)
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler

·
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Side 35

Grønne Ford
Ford dominerer den store varevognsudstilling
i Birmingham med et par spændende nyheder,
hvoraf den ene allerede kan købes i Danmark
Af Jørli Petersen

England er Fords europæiske hjemmebane, synes man tilsyneladende hos
Ford i England, og det er da også her
Transit bliver formet og udviklet. Så
det er ikke overraskende, at den store
varevognsudstilling i Birmingham er
domineret af Ford, som viser et par
spændende nyheder, hvoraf den ene

NR. 6 – 21. NOVEMBER UGE 47

allerede kan købes i Danmark, mens den
næste nyhed må vente til næste år.
Hovedattraktionen hos Ford er Ford
Transit Custom PHEV, som på dansk er
en Transit med plug-in hybrid teknik. Vi
har tidligere været efter Ford for at være
alt for langt bagud i kapløbet om fremtidens type varebil til transport i byerne,
og Transit PHEV er et godt eksempel på
Fords mangler.
Blå og sort er kendingsfarverne på Fords nye Ranger Wildtrack X. Masser af læder og luksus
med Fords lækre 3,2 maskine gemt i næsen.

Transit med plug-in findes kun i 20
forsøgsbiler, de blev indsat til almindelig
transport i efteråret 2017, de 20 biler skal
køre et år i London, og herefter vil man
såkaldt ’vurdere resultatet’.
Imens har konkurrenterne fået et meget
stort forspring, men de få grønne fjer, man
kan finde hos Ford, bliver luftet så kraftigt, at man forledes til at tro, at Ford er
helt fremme i førerfeltet. Men en forsøgsplug-in med en rækkevidde på 50 km på
en opladning tilsat en 1-liters 3-cylindret
benzinmotor er langt fra målet.
Til gengæld er der bid i Fords afdeling
for biler med åbent lad. Fords lækre
Ranger kommer nu i version Wildtrack
X. Det er en bil med masser af stil og
luksus, og den herlige 3,2 motor med
6-trins automatgear gør bilen til en ren

Deadline 5. november

•
•
•
•

Indvendig byggeri (Gulve, lofter, trapper og vægge)
Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
Værktøj
Biler
Annoncesalg
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

20 biler kører rundt i London for at undersøge, om Ford er på rette vej med fremtidens
plug-in hybridsystemet. Ford ligner et bilmærke, der halter et godt stykke efter en længere
række konkurrenter.

fornøjelse med både læder og power. Den
nye Wildtrack X, der sælges i farverne blå
med sorte indslag, kan allerede købes hos
den danske Ford forhandler.
Det kniber lidt mere med Birminghams
nyhed nummer tre, en fabriksproduceret
Fiesta Van. En gennemført fornuftig
varebil med de blændede sideruder, der
tidligere var så almindelig til små varebiler, kommer til Danmark til næste forår.
Når bøgen springer ud i 2019 kan man
køre de sart-grønne bøgegrene hjem i en
helt ny Fiesta Van, som slet og ret er en
helt traditionel Fiesta, der er bygget som
rigtig varebil bag de to forsæder. Ford
oplyser i Birmingham, at nyttelasten i
Fiesta Van er 500 kg, og det er ganske
flot for en varebil i den størrelse.
Q
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DOBLÓ PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING

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

VÆLG NU MELLEM BENZIN ELLER DIESEL UDEN AT GÅ NED PÅ UDSTYR
AIRCONDITION, PARKERINGSSENSOR BAG, FARTPILOT OG MEGET MERE...

LEASING FRA

9,04 KR
/ARB. TIME*
EKSKL. MOMS

PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING
Månedlig ydelse

Doblò L2 1.4 T-JET 120 hk benzin

Doblò L2 1.3 MJT 95 hk diesel

1.449 kr.

Førstegangsydelse

1.499 kr.
25.000 kr.
60 mdr.

Løbetid
Km i perioden
Restværdi efter 60 mdr.

75.000
36.550 kr.

*Prisen er baseret på 160,33 arbejdstimer pr. md. (160,33 arb. timer x 9,04 kr./time) - 1.449 kr./md.
Krav om kaskoforsikring og betinget af endelig kreditgodkendelse af FCA Capital Danmark. Bruger indestår for restværdien, og priserne er inkl. lev. omk. og ekskl. moms, forsikring, grøn ejerafgift,
brændstof, dæk, serviceaftale og evt. ekstraudstyr. Forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Tilbuddet gælder,
så længe lager haves eller til den 31. maj 2018.
D

-
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Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 13,9-21,3 km/l. CO2-udledning 169-123 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Annonceinformation 2019
Formater og priser i 4 farver

Rabatter i et eller flere medier
Pris i DKK

1/1 side

29.500,-

Bredde x højde:

256 x 370 mm

1/2 side

20.800,-

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 indrykkes inden for 12 måneder.

Bredde x højde:

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

A
B

Placeringstillæg
Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.
1/4 side

B
A

10.900,-

Bredde x højde:

Indstik

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

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

C

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.
1/8 side

6.900,-

Bredde x højde:

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

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.
3.900,-

1/16 side

A

B

C

Pris fra kr. 2,05 pr. stk. Indhent venligst pris.

Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

Generel information
Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Forsidespot
B

9.400,-

Bredde x højde:

A: 82 x 75 mm
B: Klistermærke
på forsiden
Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klistermærke. Lige til at tage af.

A

1/1 bagside

34.500,-

Bredde x højde:

C: 256 x 370 mm

C

1/2 bagside

D

20.800,-

Bredde x højde:

D: 256 x 176 mm

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 elektronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale,
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar for Mester & Svend.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af Mester & Svend. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.
Mester & Svend forbeholder sig ret til ændringer.

Få ’Sponsoreret indhold’ med
i Mester & Svend
1/1 side

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk
Ring for pris

Venstreside

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

Med ’sponsoreret indhold’ kan du bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I 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

Online markedsføring

Mester & Svend arbejder sammen med BygTek om at
skabe det bedste online-univers for byggebranchen
250.000 besøgende om året
75 procent er beslutningstagere:
• Entreprenører
• Håndværksvirksomheder
• Arkitekter og ingeniører
• Trælast og byggemarkeder
• Bygherrer
• Boligforeninger

Markedsføring
i nyhedsbrev til
25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
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-optimering på Google med link på BygTek.dk
Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.
Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Kontakt

Vores digitale univers omfatter bl.a. også Byggeri.dk, der
besøges af private med planer om boligforbedringer og
UgensErhverv.dk

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

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

BygTek Mobil

Send en
SMS til
5.000
håndværkere
Med BygTek Mobil kan I sende en SMS til 5.000 professionelle
håndværkere. I kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer
eller få håndværkerne til at downloade jeres app eller besøge jeres hjemmeside
– kun fantasien sætter grænser.
BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:
■ Mødebooking og leads

■ Lanceringer af nye produkter

■ Konkurrencer

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Videopræsentation af produkter

■ Påvirkning op til messer og events

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

Vi hjælper gerne med idé og tekst.
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

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

Mester & Svend 2019

Unik og
målrettet avis

Avisen for tømrer
- og snedkersvend

e – og deres mestre

Endelig får erhvervsskolerne flere peng
e

25. årgang – Nr.
5 – 11. oktobe
r 2018

Hos erhvervsskolerne
er man ganske
tilfreds med, at regeringen
vil afsætte ca.
to milliarder kroner
nelserne, der længetil at styrke uddankun har oplevet
besparelser.

Læs side 2

Byggefirma straffe
t
i MgO-skandale

Snedkerne sætter
pris på Noma
Københavns Snedkerl
aug uddelte i
september den nystiftede
Snedkerpris
– første modtager
stauranten Noma. blev Michelin-re-

Læs side 10

Flygter fra
Arbejdstilsynet
Siden foråret 2017
flygtet fra Arbejdsti er 103 personer
lsynets kontrol af
social dumping.

Læs side 11

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.

Nyt isoleringssystem
med returordning

Upcycling Scandina
dygtighed ind i alle via tænker bæretilbyder virksomh led. Blandt andet
eden at tilbagekø
be
isoleringsproduktet
kan gen-genbruges. EverUse, så det

For første gang straff
er Voldgiftsretten
skader efter brug
entreprenør for
af de fugtsugende
MgO-plader, men
hos beboerne er
der ingen vrede

Læs side 12

Få Mester & Sve
Med et abonnement

Læs side 4-6

nd på privatadress

Tyvene fester i
håndværkerbiler
tyverier fra vareAntallet af anmeldte over 35 % sidste
og lastbiler steg med
Byggeri kampen op
år. Nu tager Dansk
med en sikringspakke.
side 8

Læs

– og deres mestre

Avisen

for tømrer-

Der er
langt mellem
gepladserne,
kvinderne
råd nu
og
på byggøre nogetdet skal et
nyt kvindeved.

Læs side 16

Læs side

Der kæmpes om
tømrerne

Statistik i juli viser,
Tal fra Danmarks tredje bygge- og
at mere end hver bliver begrænset i
anlægsvirksomhed man mangler folk.
produktionen, fordi

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutningstagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.
Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

Læs side 18

Nørderi på
Carl Ras-messe

de mange stande
Igen i år bugner
produkter til gode
med flere tusinde
udlodder
priser. Men leverandørerne
præmier, som
også mange spændende
messeoplevelsen
kvit og frit kan gøre
endnu sjovere.

Georg
Stage får
teaktræ
i lange
Georg
Stage
baner

ret fra
inderst II er ved at
le skoleskib
til yderst. blive renoveDet 83
dæk, mens har bl.a.
år gamal træ- fået nyt teaktræser pillet
og messinginventar
ud og
renoveret.

I sporet
på vikingerne

Læs side

at
i fuldt sving med
er en flok tømrere kongehal. Den skal
I Sagnlandet Lejre
største
og øge
genopføre Danmarkshistoriens
imponerende byggeteknik
4-5
synliggøre vikingerneshåndværk
Læs side
godt
vores respekt for

2

– Nr.
2 – 23.
april

2018

4

Gamle
vinduer
renoveres
til 2020

9 2SQnNODUWRYHUEOLNRJ

XQGJnXQ¡GLJHSUREOH
PHU
9 /DYVNDUSHUHSULVHURJ
In
HQEHGUHEXQGOLQMH

Udtjente
forening vinduer
fra nordjysk
bliver
københavnsk
genbrugt
boligde sættes
i et visionært
rækkehusbyggeri,
sammen
så de
lever op
i en tolagsløsning,
hvor
til 2020-kravene.

Læs side 22

Undgå bøde fra Arbejdstilsynet

WLOEXGRJNDONXODWLRQ

mestre

Tømrer
spænder
ben for
tyvene
25. årgang

Flere kvinder
skal
vælge
tømrerfaget

i skolepraktik
Andelen af lærlinge % afhængig af,
30
svinger fra nul til
de unge går på.
hvilken erhvervsskole

LRQ

9 6SDUWLGSn

og snedkersvende

– og
deres

På Lolland ender
flest i skolepraktik

Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om materialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelsesmetoder.

7LOEXGRJ.DONXODW

IRUGHSURIHVVLRQH
OOH

2018
4 – 6. september
25. årgang – Nr.

og snedkersvende
Avisen for tømrer-

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.

en

på Mester & Svend
får du avisen
i din postkassse
6 gange om året.
Prisen er kun 149
kr. inkl. moms
om året (25 kr.
pr. avis).
Bestil dit abonn
ement på abo@o
dsgard.dk
eller ring på 43
43 29 00

Læs

side 12
Festool
blandt luger ud
forhandlerne

N O WLRQ

Indbrud
procent i håndværkerbiler
fået nok.sidste år,
eksploderede
og nu
har tømrermestermed
ham selv Han har
og andre opfundet
hele
en løsning,
Jeppe 35
håndværkere
der skal Stokbro
hjælpe

Siden
1. januar
tool-værktøj
har der
kun stået
handlere.
hos hardcore
Fes
proff-for--

Læs side

Paneltwistec
skruer til

30

og

Konstrux
trækonstruktioner
ECO-Line

ZZZVLJPD HVWLPD
WHVGN

Læs side 6-8

og PRO-Line,
højdejusterbare
terrasseopklodsninger

- Stor bæreevne
H

på

Nr. 3 – 30. maj 2018

Digitale værktøjer bag
rekordresultat
Regnskabs- og
kalku

Side 13

lationsprogrammer er nogle af
hovedårsagerne
til, at
Tagsnedkeren i 2017
nåede en omsætning
på 41 mio. kr.
Tømrervirksomhed
en
Stenlille på Sjælland, Tagsnedkeren i
ansatte har specialise der med knap 40
ret sig i tagrenove
ringer, facaderenoveringer
og tagboliger
i København, har netop
opnået sit bedste
resultat nogensind
e med en omsætnin
gi
2017 på 41 mio. kr.
bl.a. kommet i hus Rekordresultatet er
ved brug af digitale
værktøjer, hvor profession
el kalkulation
har gjort virksomhe
den mere konkurrencedygtig.
Regnskabsprogramm
digitaliseret fakturahånet e-conomic har
dtering og bogføring, og det profession
elle kalkulationsprogram Sigma
har effektiviseret og
digitaliseret hele tilbudsgiv
ningen.
- Med eksempelvis
Sigma,
som vi indførte for ca. tre år siden
i stedet for Excel,
er vi blevet langt
skarpere til at give
præcise tilbud, og
derfor
muligt for os at omsætte har det været
væksten
direkte
til bundlinjen. Vi regner
simpelthen ikke
forkert længere, og
det betyder, at vi de
sidste tre år har tjent
sager, vi har vundet, penge på alle de
siger adm. direktør
Claus Jensen, Tagsnedk
eren.

Med Sigma har Claus
Jensen også en
sikkerhed for, at
de
m.m., som han taster materialer, timer
ind, også kommer
med i det samlede
regnestykke, fordi
det
sker automatisk. Og
hvis han går ind og
retter i f.eks. timesatser
, skal han kun gøre
det ét sted, fordi
det
rettet alle steder. Det automatisk bliver
er med til, at han
hele tiden bevarer
overblikket.
Tidligere havde
mand, der regnede virksomheden to
tilbud. Men på trods
af, at der i dag ryger
langt flere tilbud

gennem maskineri
et
Sigma effektiviseret i Stenlille, så har
markant, så det i dag tilbudsgivningen så
kun er Claus Jensen,
der regner.
- Et godt bud er,
tilbud tre gange så at jeg i dag regner
hurtigt. I modsætni
ng
til regneark, så har
Sigma bl.a. indbyggede databaser, der
betyder, at jeg kan
gemme priser og
erfaringer. Så skal
jeg
ikke starte forfra hver
meget tid. Det handlergang, og det sparer
effektivisere, og det om hele tiden at
gælder også inden

for tilbudsgivningen,
forklarer han og
peger på, at det at
digitalisere sin forretning ikke er en kæmpe
alt skal udskiftes og omvæltning, hvor
ene øjeblik til det digitaliseres fra det
andet:
- Det er et spørgsmå
nogle digitale værktøjer l om at bruge
, der passer ind i
virksomheden, og
som automatiserer
og
optimerer nogle manuelle
arbejdsgange.
-kj

Renault LCV

Skarpe leasingprise
r inkl. service- og repa
rationsaftale

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

Renault TRAFIC

1,6 dCi 95 hk inkl.

T27 L1H1

navigation, A/C og

1.495

Mdl. leasingydelse
fra
Førstegangsydelse
35.000 kr. 2

kr.

bakkamera

2

Renault MASTER

2,3 dCi 110 hk inkl.

T28 L1H1

navigation, A/C og

1.695

Mdl. leasingydelse
fra
Førstegangsydelse
35.000 kr. 3

kr.

bakkamera

3

Renault KANGOO

1,5 dCi 75 hk inkl.

A/C

Mdl. leasingydelse

fra

Access L1

1.295

1

kr.
1) Renault KANGOO
Førstegangsydelse
1,5 dCi, 75 hk Access
Samlet betaling
25.000 kr.1
i perioden udgør
71.620 kr. 2) Renault L1 van,
Forbrug 23,3 km/l,
leasingydelse på
CO2 udledning 112
1.495
TRAFIC T27, L1H1,
g/km. Operationel
1,6 dCi, 95 hk ,
kr. herefter månedlig kr. Samlet betaling i perioden udgør
leasing, 20.000 kilometer
88.820 kr. 3) Renault
leasingydelse på
Forbrug 16,4 km/l,
er eksklusiv vinterdæk,
1.695 kr. Samlet
MASTER T28, L1H1,
CO2 udledning 160
årligt, førstegangsbe
betaling i perioden
obligatorisk kaskoforsikrin
g/km. Operationel
2,3 dCi, 110 hk ,
taling
udgør 96.020 kr.
udelukkende erhvervsdriven
leasing, 20.000 kilometer 25.000 kr. herefter månedlig
Forbrug
g, samt eventuelt
leasingydelse på
de med et CVR-nummer
ekstraudstyr, delydelse,For alle priser gælder at: Leasingperiod 12,8 km/l, CO2 udledning 204
årligt, førstegangsbe
ændringer i priser
1.295 kr.
g/km. Operationel
og kun via Renault
e 36
brændstof og grøn
og afgifter.
leasing, 20.000 kilometertaling 35.000 kr., herefter månedlig
Finance (Santander
ejer afgift. Alle priser måneder. Leasingydelserne er faste.
årligt, førstegangsbe
Consumer Bank).
er ekskl. moms.
Alle priser er inkl.
taling
Betaling skal ske
Forudsætter positiv
serviceaftale og
via betalingsservi
leveringsomkostninger. 35.000
kreditgodkendelse
ce. Der er et begrænset
og kan ikke kombineres
Priserne
antal biler. Tilbuddet
med andre tilbud
gælder
eller kampagner.
Der tages forbehold
for

Mester & Svend – forventet oplagsfordeling i 2019
Tømrer-/snedkersvende, privatadresser

renault.dk

Antal
12.814

Nr. 4 – 6. septem

ber 2018

Tømrer- og snedkerfirmaer

5.356

Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde

1.618

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere)

432

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl.

431

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører

458

Ny universalskrue
modstår MgO-salte

Side 29

Cembrit 45 Universals
sikre, at nye vindspærrkruen er længere – 45 mm lang
– end en klassisk
eplader forankres
har været påvirket
universalskrue
for at
af salte fra MgO-pladesolidt til de bærende konstrukti
oner, selv hvis de
r.

Bygningers evne
til at modstå fugt
er
efter de mange MgO-sag
Han supplerer:
er kommet højt
på dagsordenen.
- Vi har derfor valgt
Den øgede opmærkat lancere en ny
somhed kan blandt
og længere skrue
andet mærkes hos
som
Cembrit, der tilbyder
vores nuværende skrue, et alternativ til
vindspærrepladerne Windstopper,
anbefales til anvendels der jo stadigvæk
fugt. Skærpede krav som ikke optager
oner. Den nye skrues e i nye konstruktilængde sikrer, at der
anvendes i forbindelstil de skruer, som
opnås en solid forankring
e
med
MgO-udi træet, der kan
skiftningerne gør
være skadet af saltene
nu,
fra MgO-pladerne.
leproducenten vælger at byggemateriaCembrit har rådført
at
føje
sig
en ny unimed specialistversalskrue til sortiment
virksomheden Bunch
velegnet i forbindels et, der netop er
har analyseret CembritBygningsfysik, der
e med udskiftning
af MgO-plader.
derne for at dokumentWindstopper-plaere, at de ikke
- Én af udfordringerne
indeholder samme
ved udskiftning
skadelige salte som
af MgO-plader er,
MgO-pladerne. Bunch
Bygningsfysik
salte i de bærende at de har efterladt
har været rådgiver
trækonstruktioner,
på mange MgO-pro
og
man må derfor opjustere
jekter, og i disse udskiftnin
skruekvaliteten
gssager anbei form af en rustfri
faler virksomheden
skrue, lyder det fra
en
Frank Brøndum, der
skrue. Cembrit 45 længere og rustfri
Universalskruen er
bygningskonstruktø er teknisk chef og
4,2x45 mm.
r hos Cembrit.
-los

App’en TRÆbjælk
er kan være en
hjælp til beregning
limtræ anvendt
i enfamiliehuse,
af bæreevnen af
sommerhuse og
i Eurocodes.
konstruktionstræ
rækkehuse. Beregning
eller
erne følger reglerne

App til bjælkedimen
sioner

App’en TRÆbjælk
er
ningskonstruktører er for tømrere, bygog
brug for et hurtigt ingeniører, der har
tjek af træbjælker
bæreevne.
s
App’en kan beregne
typiske træbjælker
af konstruktionstræ
eller
enfamiliehuse, sommerhulimtræ anvendt i
efter reglerne i Eurocodes se og rækkehuse
søge: Bjælker i træbjælkel . Man kan underag samt tværbjælker, der understøtter
bjælkelag. Bjælkespæ
med 5-45° hældning
r
samt overliggere over
facadeåbninger. Kipbjælke
der understøtter bjælkespæ r/tværbjælker,
TRÆbjælker kræver r.
kun valg af den
anvendte trækvalite
t og bjælkebredde samt

ﬁscher Power-Fa

st® skruer

Ny generation af

I alt

21.118

skruer som er udvik

let til fremtidens

krav…

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

ﬁscher Power-Fas ®
t skruer med Bonus
Zink C5M har Korrosions
nære områder. ETA
godkendelse kombinere
klasse C5M – til
udendørs brug og
håndværkere. ﬁscher
t med CE mærkning
kan også anbefales
, sikrer skruen er
Power-Fast® skruer
til kystforberedt til fremtidens
har dobbeltgevindet
Mindre risiko for
krav fra profession
ﬂækning i træet.
på skruespidsen,
Velegnet for montage
som sikrer hurtig
elle
ribber på skaftet
iskruening med
med lille kantafstan
reducerer modstand
lavt moment.
d. Savtænder forhindrer
en og gør det lettere
ning og forhindrer,
spaltning af træet
at montere skruen.
at træet revner.
og fræseFræseribber under
Se mere på www.ﬁsch
hovedet giver bedre
erdanmark.dk
undersænk-

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet, PackMarkedet og IT-Reload.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

indtastning af de aktuelle
bygningsdimensioner. Resultatet
angives som den
nødvendige bjælkehøjd
e samt nedbøjningen.
Beregningen kan
sendes som mail
eller
besked, så den kan
gemmes eller printes
som dokumentation
i byggesagen.
Bemærk at app’en
ikke undersøger, om
vindsug giver behov
for forankring af
bjælkerne, og at længden
af tværbjælker
og overliggere er
begrænset til 5 meter,
da beregning over
denne længde kræver
ingeniørbistand.
TRÆbjælker er optimeret
til iPhones
med iOS 8.0 eller nyere
og kan downloades
fra App Store.
-los

