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’Vi skal være

PRISEKSEMPEL

knivskarpe på logistikken’

DLH har taget ejer
skabet for både lage
r og logistik
tilbage. Det har give
t et mere fleksibelt,
servicemindet
og rentabelt lager
i fynske Gelsted
Af Louise Skjellum

Strøbech

I juli sidste år flytted
e DLH sit lager fra
havnen i Kolding
til den lille fynske
by
Gelsted, der ligger
godt i forhold til
den
fynske motorvej
og dermed adgan
gen til
både Jylland, Fyn
og Sjælland. I Koldin
g
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 Freder
icia. Vi får det bragt
direkte her til Gelste
d, som ligger lige
midt i landet, og
har en time til at
tømme
containerne. Vi tømm
er selv containerne,
har mærkesedlerne
klar, mærker træet
med det samme
og kører det direkt
e på
lager. Vi får i genne
msnit 8,5 containere
fra især Sydamerika,
Rusland og Asien
om
ugen, så der ligger
store besparelser
i selv

Containerne skal
være tømt på en time,
skal arbejdes hurtigt
så der
, når lastbilerne ankom
med op til 8-9 contain
mer
ere om ugen.

at tømme contai
nerne, fortæller produ
ktionsdirektør i DLH
Danmark, Ole Kirkeby, der deler sin
tid mellem det salgsk
ontor, der fortsat befind
er sig på havnen
i
Kolding, og det lille
lagerkontor, der ligger
side om side med
lageret i Gelsted.

Har minimeret spild

pladsen

På det tidligere lager
i Kolding var logistikken og lagerp
ersonalet outsourcet,
men med flytnin
gen har DLH insour
cet
både lager og person
ale og har altså igen

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

fået foden under
eget bord. Og det
har
haft stor betydning
for både effektivitet
og fleksibilitet.
- Vi skal være knivsk
arpe på logistikken og på vores lager,
ellers har vi ingen
berettigelse i marke
det. Så vi har taget
alle de gode erfarin
ger med, som vi
fik
i Kolding, og har
eksempelvis reduc
eret
kørearealet og minim
eret spildpladsen
,
da det er meget dyre
kvadratmeter. Og
så
bruger vi havnen
meget mere til at
have
containerne ståend
e, indtil vi skal bruge
pladerne. Vi tømm
er containerne løbende, i stedet for at
få dem alle på samm
e
tid. Så ved vi præcis
t, hvor mange mennesker vi skal bruge
hvornår til at tømm
e
containerne, siger
Ole Kirkeby og tilføje
r,
at der derfor er en
fast stab på fire medarbejdere samt et
par tilkaldevikarer
på
timebasis tilknyttet
lageret.
- Vikarerne er som
en ventil, som vi
kan skrue op og
ned på, så vi kan
justere bemandingen
efter, hvad der er
af
arbejde. Vi kan også
trække flere ind
ved
spidsbelastninger.
Det giver en fleksib
ilitet, som vi ikke havde
i Kolding.

Slipper for ompakning

DLH’s nye fleksib
ilitet og nye, mere
effektive måde at
håndtere pladerne
på

Den viste løsning
er en vestvendt
sommerhusterrass
e. Glasrækværket
er topmonteret og
fastgjort oven på
træterrassebrædde
r med kraftige strøer
under stolperne, som
fastgørelse. Løsnin giver en solid
gen er 12 m lang og
prisen er kr. 36.300
ekskl. montage.

gør, at der nu er
mulighed for at pakke
ordrerne til tømm
erhandlerne, så de
ikkee
først skal pakkes
ud på tømmerhan
dlerens lager og bageft
er skal pakkes om
til slutkunden. Inden
pladerne forlader
centrallageret i Gelste
d, kan de f.eks.
emballeres, så de
er beskyttet mod
vejrligg..
Så kan pakken lægge
s klar til afhentning
på tømmehandlens
eget lager, uden at
man her skal bruge
resurser på at pakke
om, inden pakke
n bliver hentet eller
skal
leveres.
- Det kunne vi ikke
før. Men vi mærk
er,
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 langso
mt omsættelige varer.
På den måde undgå
r tømmerhandleren
transportskader og
slipper for at have
penge bundet i varer,
han ikke ved, om
han får solgt, siger
Ole Kirkeby.
louise@odsgard.dk

INVITER NATUR

EN INDENFOR
ICOPAL® GLASRÆ
KVÆRK

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

Hvordan skærmer
du

for vinden?

Glem alt om besvær
lig vedligeholdelse

I Danmark blæser
der en hård vind op
til 170 dage* om året.
kryber vi gerne i ly
På terrassen
for vinden, men når
vi samtidig gerne
og udsigten, sætter
vil nyde haven
det nogle krav til terrass
eafskærmningen.

Det nye DLH

Undgå besværlig
og tidskrævende
vedligeholdelse. Et
kræver kun minim
glasrækværk
al vedligeholdelse
- lidt rensemidde
vinduesrens til glasse
l til stålet,
t og en klud - og du
er klar til igen at nyde
udsigten.

*Kilde DMI

Der er i dag 27 ansatte
i DLH Danmark. Det er
en stor ændring i forhold
til dengang i 2007, hvor
DLH var en verdensomspæ
ndende koncern, der
ejede egne skove og savvær
ker, havde 4200 medarbejdere 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 koncent
rerer os nu om det danske
marked og lever i bedste
velgående, siger produktionsdirektør i DLH
Danmark, Ole Kirkeby
, der
har været ansat i DLH
de sidste 10 år.
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Tryghed og afslapn
ing

Beregn selv dit nye
glasrækværk

i udelivet

Med et glasrækværk
skaber du en enkel
og elegan
som giver læ for vinden
. Samtidig har du direkte t vindafskærmning,
udsyn til omgivelsern
e.

Hvorfor vælge ICOP ®
AL
Glasrækværk?
+ Stilfuldt design i høj kvalitet
+ Prisvenlig løsning
+ 2-lags lamineret glas og syrefa
st stål
+ Enkelt at montere
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Med beregningsprogram
met Icobest kan du
ved hjælp af få indtas
nemt nå frem til dit
mængdebehov. Print
tninger
beregningen ud og
hos din lokale Icopal
aflever den
forhandler. Du finder
Icobest på icopal.dk

Fleksibel og sikker
løsning

3
2
1

Læs mere på icop
al.dk

Glasrækværk kan
anvendes både på
1 terras
sen, 2 altanen og 3
tagterrassen.
Glasrækværket er
en meget sikker løsnin
g, som
er godkendt til monte
ring op til 6 m over
terræn.
Glasrækværk bestill
es som en komplet
løsning
uden behov for yderlig
ere køb af tilbehør.

Puff6_2016_Icopa
l.indd 1

Få dine kunders
opmærksomhed
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Udgivelser & temaer
NR. 1 – 22. FEBRUAR UGE 8

NR. 6 – 30. AUGUST UGE 35

Deadline 1. februar

Deadline 7. juli

• Bæredygtigt byggeri
• Gulve

• Tag og spær
• Gulve
• Facader

NR. 2 – 24. MARTS UGE 12

NR. 7 – 20. SEPTEMBER UGE 38

Deadline 24. februar

Deadline 28. august

• Materialer til væg og loft
• Terrasser og haven
• Hegn

• Pladematerialer, limtræ og trælast en gros
• Pejse, brændeovne og skorstene
• Bæredygtigt byggeri

NR. 3 – 18. APRIL UGE 16

NR. 8 – 10. OKTOBER UGE 41

Deadline 23. marts

Deadline 19. september

• Pladematerialer, limtræ og trælast en gros
• Facader

• Isolering
• Vinduer og døre
• Porte

NR. 4 – 15. MAJ UGE 20

NR. 9 – 10. NOVEMBER UGE 45

Deadline 20. april

Deadline 18. oktober

• Tag og spær
• Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko
• Mørtel og murværk

• Energirenovering
• Trapper
• Belysning

NR. 5 – 12. JUNI UGE 24

NR. 10 – 5. DECEMBER UGE 49

Deadline 16. maj

Deadline 15. november

• Vinduer og døre
• Energirenovering og isolering
• Stiger og stilladser

• Badeværelset, vvs og fliser
• Materialer til væg og loft
• Værktøj, beslag, søm og skruer

Puff forbeholder sig ret til ændringer.

Husk at booke
plads i BTB'en

BTB

16
BTB 20
BRANCH

EHÅNDB

GGEMAR
T OG BY
TRÆL AS
OG FOR

KEDER

O

12/1/16

Indkøberne i trælast og byggemarkeder bruger BTB'en til at finde leverandører. BTB udkommer både som
håndbog i et oplag på 4.000 og som
digitalt opslagsværk.
12:00

Skal du med i Puff?
Ring til Michael Staal og hør, hvordan du kommer i kontakt
med beslutningstagerne i trælast og byggemarkeder.

Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21
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Annonceinformation
Formater og priser

Pris i DKK s/h

1/1 side

13.475,-

Bredde x højde

185 x 262 mm
Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

1/2 side

9.675,-

Rabatter
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: Puff, Byggeri, BygTek, Mester &
Svend, Telekommunikation, PackMarkedet samt Lager & Transport – Logistikmagasinet.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Bredde x højde

185 x 128 mm

Farve- og placeringstillæg
1 farve: 1.200,- kr.
2 farver: 2.400,- kr.
3 farver: 3.600,- kr.

1/3 side

6.475,-

Alle farver skal CMYK-separeres.

Placeringstillæg: Side 7: +10 %. Side 9: +5 %.

Bredde x højde

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

A
B

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

C

Indhent venligst tilbud.
1/6 side

3.975,-

Bredde x højde

Generel information

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

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

A

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: Euroscale Coated v2
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

B
Bagside
Bredde x højde

A

B

A: 210 x 237 mm
B: 210 x 297 mm

12.975,14.975,-

Bagsideformat A tilføjes 3 mm til
beskæring i bund og siderne.
Bagsideformat B tilføjes 3 mm til
beskæring på alle 4 sider.

NYHED

Få en advertorial med i Puff

Puff 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 Puff.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af Puff. Der ydes ingen godtgørelse på indstik og
farvetillæg.
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at få skrevet din
advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud til læserne.
Kontakt:
Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21
Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk
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Børstede
trægulve

A-1228

Svalk Handel, stand
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE
PLAST-LISTER

A-0134
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Kährs Danmark, stand

Svalk demonstrerer
nyheden CT1, der
samler syv-otte produkt
er i én universalklæber. 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.
Godkendt til vådrum
og fødevareindustr
ien.

V

Mascot, stand A-2346

LETTE
AT
MONTERE
IN

-

Din kontakt til danske
trælast og byggemarkeder

Ny universalklæber

Den helt store nyhed
fra svenske Kährs
er
Småland Collecti
on, som
skellige egetræsplankeg består af ti forulve med forskelli
ge overfladebehand
linger. Håndskrabede,
børstede og med
naturolierede overflad
er.
Desuden fremvis
es smarte sportsog
aktivitetsgulve i 30
mm tykkelse til f.eks.
renoveringsopgaver.
Kährs tilbyder gulvløsninger i forskelli
ge træsorter - fra
det
helt lyse til det helt
mørke.

FL

Hele 19 produkt
er med et væld af
funktionelle detaljer udgør
tilsammen den
nye serie Mascot
Safe Supreme udvikle
t
til entreprenører
og ansatte i byggeog
anlægsbranchen.
Serien opfylder selv
de
højeste krav til komfort
og slidstyrke,
kommer i mange
forskellige benlæng
der
og livvidder og flere
steder er bukser,
shorts og overalls
syet med tredobb
elte
syninger for at sikre
slidstyrken.

J

Nyt
sikkerhedstøj

PLAST:
Rådner ikke

Flækker ikke

Knækker ikke

GE

N SPILD

Males ikke

TRÆ:
Rådner...

Flækker...

Mød os på Brygg

Kig forbi vores stand

Knækker...

Males...

eri’16 messen i Frede

ricia 1.-4. marts

A-2351 og se de
spænde

nde nyheder!

primolister.dk
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Få jeres budskab med i Puff, så ved hele branchen besked.
Puff beskæftiger sig med alle de nyheder, temaer, spørgsmål og problemstillinger,
som er forbundet med dagligdagen i trælast og byggemarkeder og hos branchens
leverandører.

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

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

Bæredygtig indkøb

spolitik

Puff har i 40 år været magasinet for branchens beslutningstagere.

Guariuba-træ

pryder svanemærkede stra
ndh

Puffs læsere er meget aktive og medlevende, så der er ofte reaktioner på
magasinets indhold.

I 16 år har træimpo
rtøren Tracer kæmpet
for at få mindre
kendte tropiske træarter
gjort kendte på det
danske marked. En
rekordlevering på
100 m3 FSC-cer
tificeret Guariuba-træ
til pergolaer, facader
samt tag- og havnete
rrasser på 26 svanemærkede strandh
use ved Islands Brygge
viser, at kampen
har båret frugt.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at påvirke
branchens beslutningstagere.

use

- Jeg har arbejde
t med FSC-træ siden
min virksomheds
opstart
taget en masse mindre og har løbende
kendte FSC-certificerede tropiske
arter ind i mit sortiment. Det er der
mange gode grunde
til,
både når vi taler
pris, træets egenska
ber
og bæredygtighede
n i skove, siger Kasper
Kopp, direktør i Tracer,
der også har leve-

At Tracer kan levere
FSC-certificeret
tropisk træ og mindre
kendte træarter til
store byggeriprojekter
skyldes, at træimportøren fra sin spæde
start har arbejdet
på altid at købe og
sælge FSC-certificerede produkter – også
selvom efterspørgslen på FSC ikke
var der i begynde
lsen.
Virksomheden vælger
nu at melde
sin FSC-indkøbspra
ksis 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 bæredyg
tigt
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 udbudd
et
i specielt tropern
e ikke har flyttet
sig
væsentligt de senere
år. Så der ligger der
en stor og aktuel
opgave
rer rundt om i verden, for FSC’s kontoslutter han.
-los

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk
Salgsafdeling:
Salgschef Michael Staal, staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21
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Puff – oplagsfordeling i 2017

Antal

%

Trælast og byggemarkeder

1.287

78

321

19

42

3

1.650

100,0

Leverandører til branchens forretninger
Enkeltpersoner/organisationer m.v.
I alt

Gipsplader i fixmål gav

god ergonomi

XL-Byg Lillebæl
t er hovedleverandø
r
på renovering og
ombygning af det
arkitektonisk særpræg
ede Odense Offentlige Slagtehuse, der
skal omdannes til
ungdomsboliger
til 119 studerende.
På
nuværende tidspunk
t har XL-Byg Lillebælt leveret ikke
færre end ni forskelli
ge
Knauf-produkter.
Byggece
udvalg af netop Knauf-p nterets brede
rodukter betyder,
at de har opbygge
t et tæt samarbejde
med Knauf og bygherr
e for løbende at
kunne optimere
leveranc
materialer, som matcher erne og levere de
projektets høje
krav bedst muligt.
En del af målsætn
ingen er at lette
arbejdet for håndvæ
rkerne, så de kan
udføre deres arbejde
så smidigt og effek-

-los

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

Puff sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

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 håndvæ
rkerne for dyr montage
tid og skaber bedre
ergonomi på byggepl
adsen.
- Det var et vigtigt
mål for os at finde de bedst mulige
hjælpemidler for
vores svende, så de
kunne få mere glid
i
arbejdsgangen og
et bedre arbejdsm
iljø.
At vælge Click-sk
innerne var en nem
beslutning, for vi
er bekendte med
systemet i forvejen, og
svendene er glade
for
det, siger byggeled
er på projektet, Carsten Thorsager fra
tømrer- og snedker
firmaet Kolster.

En fælles forståelse

Senest kontrollerede oplag: 1.558 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

Odense Offentlige
bevaringsværdige. Slagtehuse er vurderet delvist
skal renoveres, så De 6500 m2 gamle bygninger
boliger til glæde forder kan opføres nye ungdomsbyens studerende.

det været en fordel
for XL-Byg Lillebæl
t
at have et bredt
vægsprofiler, 3700
udvalg af Knauf-p
m etagedækprofile
rodukter i varesortimentet
r,
samt 400 m2 Aquapa
.
nel Outdoor facade- Når vi indgår et
beklædning fra Knauf
samarbejde med
til projektet.
en
bygherre om et projekt,
XL-Byg Lillebæl
t satte gang i samarså er det naturligvis med håbet
bejdet med Kolster
om, at det skal forløbe
og Knauf lang tid
så gnidningsfrit som
før, de første gipsplad
muligt for de involer
blev
leveret på
verede. Ved Odense
byggepladsen. Det
Slagtehuse har det
er et samarbejde,
ført til en fælles
som
er bygget op om
forståelse for at analyser
tæt dialog og en
tillid til,
e
projektet og optimer
at der reageres hurtigt
e valget af byggem
og kompetent på
aterialer, så vi kunne
de forespørgsler
levere den bedste
og problemstillinge
løsr, som
ning til kunden i
kommer underve
forhold til for eksempe
js.
l
ergonomi, effektivi
- Odense Slagtehu
tet og selvfølgelig
se
er
også
pris. Det kan vi gøre,
pel på, at hvis parterne et godt eksemfordi vi har et stort
forbereder sig
varesortiment af
godt op til projekte
Knauf-produkter,
ts start, så kan man
siger
Carsten Hansen
komme mange problem
fra XL-Byg Lillebæl
er i forkøbet,
t, der
leverer 2600 m Click-sk
konkluderer Carsten
inner, 720 m2
Hansen.
Ultra Board, 4400
De første beboere
m2 brandgips, 1600
flytter efter planen
m2 vådrumsgips,
ind i de nye ungdom
3200 m2 A1 plader,
sboliger op til stu1500 m2 GF 19
diestart i efteråre
plader, 2500 m ydert 2016.

Bygningerne er vurdere
t til at være delvist bevaringsværdige
, hvilket stiller særlige krav til de material
er, som benyttes
under renoveringen
af bygningerne og
opbygningen af de
nye boliger. Derfor
har

Brandsikker løsnin

g

Krydsﬁnér eller MDF
som brandsikre
plader.
Hos Krydsﬁnér-Ha
ndelen A/S ﬁndes
ﬂere pladetyper
den europæiske
på lager med
godkendelse B-s1,d
0.
Okoumé Krydsﬁ
nér — Panofeu:
12, 15, 18 og 22mm
— 250 x 122cm
Brandhæmmen
de MDF Firax:
6*, 12, 15 og 18mm
– 305 x 122cm
Brandhæmmen
de Birk B/BB
12, 15, 18 og 21mm
– 244 x 122cm

Alle pladetyper er
særdeles velegn
et til fremstilling
nemt males, lakeres
af inventar og kan
eller påspændes
laminat
For yderligere informa
tioner kontakt venligs eller ﬁnér.
t vores salgsafdeling.
* (B-s2,d0)

Hvidsværmervej

– et selvstændigt
firma i træbranch
155 - 2610 Rødovre
en
- Telf.: 4484 1700
- Fax: 4484 6533
- www.krydsfiner.d
k
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Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation,
Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet 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 Telekommunikation.dk

