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• Bauhaus har solgt sin sidste raket
• Kundetelefon ringer både tidligt og sent

Fagblad for trælast og byggemarkeder Nr. 3 - 18. april 2017

Skibet er ladet 
med sibirisk lærk
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Unikt juletræ 
vinder pris
Habitree, der er fremstillet af bæredyg-tigt Kebony-træ, har vundet European Product Design Award i kategorien Ind-retningsprodukter/Dekoration. Træet, der prydede forsiden af Puff i decem-ber 2016, er udviklet af Søren Bach fra Randers Bryghus, hvor man bruger Kebony-træ til at bygge egne ølkasser. Under fremstillingen blev der en del træ i overskud, som Søren brugte til at skabe små træer. Resultatet var så enestående, at Søren Bach gik sammen med entreprenør Jan Strandkvist for at oprette Habitree som en separat iværksættervirksomhed.Det unikke træ, der består af overlap-pende Kebony-træbrædder, er det ultima-tive alternativ til et traditionelt juletræ. De specialfremstillede træer er et mini-malistisk og bæredygtigt islæt, der kan formes individuelt og dekoreres med lys og mere traditionel pynt i juletiden.

-los

Moelven kører derudaf
Moelven tjente det, der svarer til 272 mio. danske kr. på driften i 2016. Det er en forbedring af driftsresultatet på små 98 mio. kr. sammenlignet med året før.  I 2016 steg driftsindtægterne med 6,8 % til 8416,6 mio. (ca. 7880 mio. i 2015) til trods for, at driftsresultatet for årets sidste kvartal på 52,04 mio. kr. er på samme niveau som året før (52,86) pga. salg af virksomheder.

Koncernchef Morten Kristiansen siger, at årsagen til det gode driftsresultat er omstruktureringer og effektiviseringstiltag i flere af koncernens virksomheder. Især er der efterspørgsel efter produkter fra koncernens træmekaniske virksomhed og fra projektdivisionen Byggesystemer.- Forbedrings- og effektiviseringsar-bejdet videreføres, og der er spændende projekter i gang i hele koncernen. De to 

største savværker, vi har i Sverige – Moel-ven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – gennemgår en stor organisationsmæssig ændring. Samtidig planlægges der investe-ringer på omkring 124 mio. kr. i maskiner og udstyr. Tiltagene skal være gennemført i sommeren 2019. Målet er, at disse enhe-der skal blive vores mest effektive og løn-somme, slutter Morten Kristiansen.
-los

Anderledes træplader        stormer frem
Et innovative træprodukt, der for to år siden blev lanceret som ’Snedkerens nye drømmemateriale’, er nu for alvor ved at få tag i det danske marked. Det drejer sig om de gennemfarvede Valchro-mat-træplader, der populært sagt er en videreudviklet MDF/træfiber-plade, som er gennemfarvet i hele pladens tykkelse. Denne egenskab giver en række tidsbe-sparelser for de håndværkere, designere og virksomheder, der skal fremstille for-skellige former for møbler og dekoratio-ner i træ.
Firmaet Designboard, der er dansk importør af Valchromat fra Portugal, oplyser således, at omsætningen af dette produkt hidtil er steget med omkring 50 % om året, og at forventningen til fremtiden er en endnu større vækst. Ifølge Jan Saabye, der er medejer af Design board, bygger forventningen blandt andet på, at Designboard netop er blevet medlem af FSC og fremover kan tilbyde Valchromat-pladerne i versioner med FSC-mærke. Desuden er der ble-vet etableret et stort og landsdækkende forhandlernet, der modtager levering fra grossisterne Rindom i Brøndby og Keflico i Støvring, der lagerfører pladerne.Valchromat er fremstillet af ekstremt små træfibre, der er tilsat organiske farver 

og efterfølgende bundet sammen via en speciel harpiksbehandling. Disse træfibre komprimeres til slut i processen, og resul-tatet er nogle meget homogene plader, der er resistente overfor fugt og har en høj fysisk slidstyrke. Pladerne har samme hårdhed og struktur i hele dybden, og de kan derfor bearbejdes med meget stor præcision ved eksempelvis udfræsning eller savning – uden at kanterne flosser og skal efterbehandles. Valchromat produce-res i ti forskellige farver og tilbydes i seks forskellige tykkelser.
Designboard har kontor og showroom i Søborg og tilbyder et bredt sortiment af nye innovative byggeprodukter, der giver designere, arkitekter, entreprenører, producenter, snedkere og gør det selv-folk nye muligheder og løsninger.Virksomheden bor på samme adresse som Københavns Listefabrik og har ejer af Østerbro Tømmerhandel og Køben-havns Listefabrik, Allan Lundberg, i både direktion og bestyrelse.

 

-los

Udviklingen af Habitree fremhæver Kebonys alsi-dige egenskaber. Træet kan bruges både hjemme og på arbejdspladser. 

Virksomheden Designboard oplever stor salgsmæssig fremgang med de gennemfarvede Valchromat-

træplader, som nu også tilbydes i versioner med FSC-mærke.
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Dansk Rundtræ I/S

Gør vort lager  til Deres!

STORT UDVALG AF :  
EGE STOLPER , ROBINIE STOLPER , TRYKIMPR. STOLPER FRA NORD SVERIGE ,  H-STOLPER , LÆRK STOLPER. 

EGE SVELLER 
SPIDSPÆLE 
RAFTER U/BEHANDLET , TRYKIMPR. RAFTER ,  LÆRK RAFTER , GRANRAFTER MED BARK.

DANMARKS STØRSTE UDVALG                   - SIDEN 1968. AF RAFTER OG RUNDTRÆ                                       



Udgivelser og formater 2018

Deadline 13. februar

•  BYGGERI'18, 13.-16. marts, Fredericia

Deadline 7. marts

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

Deadline 28. marts

•  Pladematerialer, limtræ og trælast en gros
•  Facader

Deadline 30. april

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

Deadline 25. maj

•  Vinduer og døre
•  Energirenovering
•  Stiger og stilladser

Deadline 6. juli

•  Tag og spær
•  Gulve
•  Facader

Deadline 28. august

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

Deadline 21. september

•  Isolering
•  Vinduer og døre
•  Porte

NR. 8 – 15. OKTOBER UGE 42

NR. 7 – 19. SEPTEMBER UGE 38 

NR. 6 – 29. AUGUST UGE 35 

Deadline 24. oktober

•  Energirenovering
•  Trapper
•  Belysning

NR. 9 – 14. NOVEMBER UGE 46

NR. 5 – 20. JUNI UGE 25

NR. 4 – 25. MAJ UGE 21

NR. 3 – 25. APRIL UGE 17

NR. 1 – 5. MARTS UGE 10

NR. 2 – 3. APRIL UGE 14

Deadline 13. november

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

NR. 10 – 4. DECEMBER UGE 49 

Hvert år sælger trælast og byggemarkeder produkter for milliarder 
af kroner. Men hvordan sikrer du dig, at det er dine produkter, der 
ryger over disken?

Du laver aftaler med kæderne, jeres konsulenter besøger forretnin-
gerne, personalet skal måske uddannes i at sælge jeres produkter. 
Faktum er, at jeres virksomhed arbejder hårdt året rundt for, at det 
hele skal lykkes.

Vi ser Puff som en naturlig del af jeres markedsføring overfor træ-
last og byggemarkederne. Puff læses af stort set alle i branchen – 
så jeres budskab i Puff vil blive set og læst af dem, der skal sælge 
jeres produkter.

Det handler om synlighed og opmærksomhed hele tiden overfor 
trælast og byggemarkederne – ellers kommer der bare en konkur-
rent og løber med salget.

Vores journalister sørger altid for, at Puff er fyldt med spændende 
indhold, der er forbundet med dagligdagen i trælast og byggemar-
kederne – så et nyt Puff er altid imødeset i forretningerne.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med 
at påvirke jeres salg i en positiv retning.

Din kontakt til danske trælaster og byggemarkeder

Redaktion: Medierådgivning:
Fagredaktør Salgschef 
Louise Strøbech Michael Staal 
Louise@odsgard.dk staal@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 22 Tlf. 46 93 66 21

Senest kontrollerede oplag: 1.258  eksemplarer 
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

1.500
Puff sendes med beslutningstagerens navn trykt 

på magasinet (eller folien)

Oplag 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: Euroscale Coated v2
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

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/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af Puff. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

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: Puff, Byggeri, BygTek, Mester & 
Svend m.fl.
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

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

Placeringstillæg

Indstik

Annonceinformation 2018

A

1/1 side  13.975,-
Bredde x højde

185 x 262 mm

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

1/2 side  9.975,-
Bredde x højde

185 x 128 mm

1/3 side  6.975,-
Bredde x højde

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

Bagside
Bredde x højde

A: 210 x 237 mm 12.975,- 

B: 210 x 297 mm 14.975,-

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

Puff forbeholder sig ret til ændringer.

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

Indhent venligst tilbud.

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

B CB

Pris i DKK 

B

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, 

IT-Reload, Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt hånd-

bogen 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

Få en advertorial med i Puff
Opslag 14.975,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

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.

RabatterFormater og priser i 4 farver

1/1 side 10.975,-
Venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

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



BTB

BTB’eren er nærmest en institution i alle trælast og byggemarkeder. I mere end 40 år har BTB’eren som håndbog været et naturligt 
arbejdsredskab for branchens ansatte – altid lige ved hånden, når en kunde skulle hjælpes og en leverandør kontaktes.

Men det er blevet tid til at skabe et digitalt univers, hvor ansatte i trælast og byggemarkeder og leverandører kan mødes og hjælpe 
hinanden med at lave mere forretning.

Derfor udkommer BTB i 2018 både som håndbog, et helt nyt website og som app.

Håndbogen er stadig et ”must” i danske trælast og byggemarkeder. En rundspørge blandt indkøberne viser, at 84 % afgiver ordre 
flere gange hver måned på baggrund af opslag i BTB’eren.

BTB’eren udsendes stadig i flere tusinde eksemplarer til trælast, byggecentre og byggemarkeder på baggrund af tilbagemeldinger 
fra de enkelte forretninger om, hvor mange eksemplarer af BTB’eren, man ønsker tilsendt – her er et lille udpluk fra sidste år: 

STARK Slagelse 8 stk., Bygma Amager 8 stk., Johannes Fog Lyngby 22 stk., Bauhaus Ishøj 7 stk., XL-Byg Trælastkompagniet 5 stk., Bygma Vejle 6 stk., Davidsen Odense 

25 stk., Bygma Herlev 7 stk., Bygma Næstved 8 stk., Bygma Hjørring 12 stk., Davidsen Haderslev 8 stk., Elling Tømmerhandel 7 stk., Østerbro Tømmerhandel 7 stk., 

Optimera Billund 3 stk., XL-Byg Outrup Tømmerhandel 8 stk., XL-Byg Merding’s Tømmerhandel Næstved 7 stk., Silvan Aarhus 4 stk., STARK Esbjerg 3 stk., Optimera 

Aalborg 4 stk., Bygma Ringsted 7 stk., Fog Kvistgård 4 stk., XL-Byg Roslev Trælasthandel Skive 20 stk., STARK Herning 3 stk., 10-4 Byggecenter Ringkøbing 3 stk., 

XL-Byg CF Petersen Køge 6 stk., Davidsen Århus 15 stk. osv.

Husk at booke 
plads i BTB'eren
Indkøberne i trælast og byggemar-
keder bruger BTB'eren til at finde 
leverandører. Skal du med, så er 
deadline for næste års håndbog i 
december.

BTB 2017
BRANCHEHÅNDBOG FOR TRÆLAST OG BYGGEMARKEDERBTB

O

Kom ud i alle trælast og byggemarkeder 
med BTB

Kontakt
salgschef Michael Staal og hør, 
hvordan du kommer med i BTB’eren 
på tlf. 46 93 66 21 eller mail staal@odsgard.dk

VIDEO: 
Se hvordan Søren Brygger fra 
Johannes Fog i Lyngby bruger BTB’eren. 
youtu.be/NF78pLXyftE

VIDEO: 
Se hvordan Søren Anthonsen fra STARK 

Superbyg i Glostrup bruger BTB’eren
 youtu.be/gkvnLPaEAsk
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