
Online markedsføringAnnonceinformation 2023

Din kontakt til arkitekter, 
ingeniører og entreprenører

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023

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

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

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres nyheder på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

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

Få bedre SEO-optimering på Google med links på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk 

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.
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Bag facadenArkitekt David Zahle: Bliv ved med at insistere 
FagsprogIngeniør Morten Kronholm Mathiasen:

Jeg har aldrig set en karm af marmor

Teknik
Indretning, facade og kloak
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28 procent af de besøgende på BygTek.dk 
arbejder som arkitekt eller ingeniør*

Med over 400.000 besøgende om året

Skal du være med på BygTek.dk?

* Læserundersøgelse indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 388 deltog.

Årets Byggeri 2021 
Vindere: New Aarch, Bryggeriet Braunstein, 

Ilulissat Isfjordscenter, Ny Østergade

Hædrende omtaler:Erhvervsarkivet i Aarhus, Erlev Skole,

Fabers Fabrikker, Strandbakkehuset,

Veteranhjemmet i Brabrand
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Nyt domicil 
til Ditur

samtidig er der indrettet små rum i det store rum, så man 
som medarbejder har mulighed for at få ro, og man kan 
holde møder. Med andre ord har man forsøgt at forene 
storrumskontoret med muligheden for at skærme sig mod 
alt det, der er forfærdeligt ved den slags, og således prøve 
at høste fordelene ved begge dele. 

Materialer, som samler spektret 
Materialemæssigt er der valgt en kombination, der for-
ener det mere kolde og bombastiske med noget varme og 
taktilitet.

Beton og aluminium spiller således sammen med træ 
og lækre lysindfald og skaber på den måde et udtryk, der 
er eksklusivt, uden at være skræmmende. Der er noget 
hygge ved det, selvom det helt klart er et erhvervsbyggeri, 
og det er flot.

I visionerne fra GPP Arkitekter er det da også tyde-
ligt, at omgivelserne på sigt skal være med til at skabe et 
stærkt udtryk omkring det nye domicil.

Der er allerede skovområde ud mod banen mellem 
Aarhus og Skanderborg, der løber bagved, men også ved 
indgangen til ditur.dk er det tanken, der skal være noget 
grønt til at spille op ad det mørke og kølige udtryk, huset 
udstråler med sine materialer og sin form. Og det er net-
op disse kontraster, der skaber noget dragende og venligt 
over et byggeri.
 
Areal: 5100 m2

Arkitekt: GPP Arkitekter
Bygherre: Ditur.dk
Entreprenør: Ib G. Jensen 
Ingeniør: Niras
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FANTASTISKE FACADER I BETON

CONFAC A/S · FREDERIKSDALVEJ 16 · 8940 RANDERS SV · T: 8711 1000 · POST@CONFAC.DK · WWW.CONFAC.DK

STORE FORMATER – SK ARPE PRISER – KORTE LEVERINGSTIDER

DGNB platincertificeret beton Beton og tegl i skøn foreningKreativ leg med grafisk beton Store formater - små priser
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Magasinet Byggeri samarbejder med  
BygTek.dk om at skabe det bedste 
online-univers for byggebranchen

Få kontakt til arkitekter, ingeniører  
og entreprenører online

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: ISOcoated v2 300% (eci)
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

BYGGERI 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 BYGGERI. 

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

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

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr.  
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

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

Farve- og placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efter- 
lader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Formater og priser

1/1 side  17.995,-
Bredde x højde:

176 x 262 mm

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

1/2 side  11.995,-
Bredde x højde:

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

1/4 side  7.995,-
Bredde x højde:

A:   86 x  128 mm
B: 176 x  65 mm

Bagside A  16.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 237 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dkBYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

A
B

BA

Indstik

Bagside B 19.995,-
Til kant format, bredde x højde:

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

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK s/h

Sponsoreret indhold

Opslag inkl. 4 farver 18.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigti-
ge budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side inkl. 4 farver 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.
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BYGGERI 2023 Magasinet Gulv

Faglighed tegner den redaktionelle linje i magasinet BYGGERI. 
Med udgangspunkt i nye danske byggerier giver vi det  
brede billede af byggebranchen her og nu; branchens vilkår 
og virkelighed. Sproget er let men fagligt, og vi henvender  
os til bygherrer, projekterende, rådgivere, entreprenører, 
leverandører og udførende. 

Layoutet kommer både indhold og annoncører til gode, og vi 
er uafhængige af politiske og organisatoriske interesser.

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ og send et klart 
budskab til over 6000 arkitekter, rådgivende ingeniører, 
entreprenører og bygherrer.

Bag facaden
Anna Mette Exner: Arkitekten,som favner fra kultureliten til Gellerup og gamle provokerende huse Arkitektur

Mies van der Rohe Prisen 2022Nybyggeri
Ualmindelige almene boliger i Aarhus

Nr. 4 · Maj 2022 · Årg. 26 · Odsgard Medier
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Faglig vidensdeling 
og inspiration

BYGGERI – forventet oplagsfordeling i 2023  Antal

Arkitekt- og ingeniørfirmaer  4.123

Entreprenører med over 5 ansatte  1.176

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber  271

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor  207

Organisationer og enkeltpersoner  198

Leverandørfirmaer  191

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder  176

Indretningsarkitekter  163

I alt   6.505
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Medierådgivning:
Salgschef Michael Staal  
staal@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 21

Redaktion:
Fagredaktør Marie Larsen
marie@odsgard.dk

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

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

Med magasinet Gulv har du mulighed for præcis markeds-
f øring af jeres løsninger og produkter inden for gulvbelæg-
ning. 

Magasinet Gulv udgives i samarbejde med Gulvbranchen og 
er det eneste medie på markedet, der kommunikerer mål-
rettet til kontraktmarkedet om gulvbelægning. 

Magasinet Gulv udkommer sammen med magasinet Byggeri 
og formidler de nyeste trends inden for gulvbelægning. 

Der sættes fokus på aktuelle nyheder inden for såvel halv-
hårde og hårde gulve samt tæpper og tilbehør – og der præ-
senteres løsninger og projekter, hvor der er fokus på sam-
spillet mellem gulvbelægning og den øvrige indretning. 

Din kontakt til arkitekter, indretnings-
arkitekter og hele gulvbranchen

Medierådgivning:
Michael Staal, salgschef 
staal@odsgard.dk 
Tlf. 46 93 66 21

Redaktion:
Kim Sejr, redaktør
kis@odsgard.dk

Ambitiøs gulvrenoveringKastrup Gulve har valgt at satse på den eksklusive del af markedet, hvor det er tilladt at have høje forventninger og krav
T E K S T:  K I M S E J R,  J O U R N A L I S T

- Der bliver stillet alt for få krav fra ord-regiver til kvaliteten af gulvarbejde og gulvrenovering. Måske grundet mang-lende viden. Det burde opvejes af god rådgivning, men den finder ofte ikke sted i tilstrækkeligt omfang. Resultat: Et gulv, der holder i meget kortere tid end forventet.
Sådan lyder det fra Maja Mittag Clausen, direktør i Kastrup Gulve – og hun taler af erfaring. Firmaet har nemlig 30 år på bagen i gulvbranchen og har i de senere år satset på det mere kræsne marked. Firmadomiciler for advokater og revisorer, herskabslejlig-heder, museer og slotte.

Ansvar for standard
- Vi stræber meget efter høj faglig eks-pertise og rådgivning, hvor man tager 

Kastrup Gulve har i 
de senere år satset på 
det eksklusive marked. 
Her ses Maja Mittag 
Clausen inspicere en af 
opgaverne: Sildebens-
parket i en lejlighed på 
Frederiksberg. 
Foto: Kastrup Gulve.

ansvar for det udførte arbejde. Det nyt-ter jo ikke noget, hvis en kunde ønsker en høj standard med lang holdbarhed, og at der så bliver sparet på materialer. Hvad enten det er selve gulvbelægnin-gen eller de olier og lakker, der anvendes til overfladebehandlingen, så skal kun-den have ren besked om, hvad der kan forventes ud fra budgettet, siger Maja Mittag Clausen og fortsætter:- Ofte vil man jo opleve, at hvis man fra start af sparer på materialerne, så bliver det langt dyrere i vedligehold. Derfor kan det være mere økonomisk fornuftigt at sikre sig høj kvalitet i reno-veringen eller gulvlægningen, fordi det er en mere holdbar løsning, siger Maja Mittag Clausen.

Fokus på high-end
I de første år var Kastrup Gulve et klas-sisk gulvfirma, men da næste genera-

tion overtog, sønnen Morten Clausen og hustruen Maja, blev der fokuseret på den høje ende af markedet.- Vi så mulighederne i den eksklusi-ve del af markedet med behov for ved-ligehold af hårdtræsgulve og de høje forventninger til niveauet for kvalitet og service. Og det viste sig, at der var behov for det. Så nu satser vi på at leve-re det unikke gulvhåndværk til dem, der værdsætter det, fremhæver Maja  Mittag Clausen.
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ET GULV, SKABT TIL TRAVLE HVERDAGEVinyl er en fantastisk gulvløsning, og populært som aldrig før i danske virksomheder og institutioner.  
Og det med god grund. Et vinylgulv er både slidstærkt og holdbart; og så sikrer den lukkede  overflade, at det er nemt at rengøre.   Novego Plus serien er en nyhed fra Timberman, og fås i dobbelt så mange variationer i plankerne,  

foruden 3D prægning, hvilket skaber et ekstra harmonisk og naturtro udtryk. Alle Novego Plus  
gulve har 2 mm isolerende kork på bagsiden; og er yderst komfortabelt at gå på. Hertil kommer  en bedre akustik i rummet.  Novego Plus er det perfekte valg til alt fra hotel og restauration til kontor og daginstitution, hvor  

komfort og minimal vedligeholdelse er afgørende; med vinylens funktionalitet og korkens  
lyddæmpende egenskaber er der nu for alvor skruet op for arbejdsglæden.

PLUS

Novego Plus | Oxford | 155076

Novego Plus | Sherwood | 155075

Novego Plus | Brighton | 155074
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Deadline Omdeles fra

Nr. 1 22. februar 17. marts – uge 11

Nr. 2 1. juni 23. juni – uge 25

Nr. 3 31. august 22. september – uge 38

Nr. 4 26. oktober 17. november – uge 46

Magasinet Gulv udkommer til over 6500 arkitekter, indret-
ningsarkitekter, gulvbranchen, bygge- og anlægsvirksom-
heder, developere, entreprenører, rådgivende ingeniører, 
kommuner, hoteller, kontraktmøbelhandlere, bank- og finans-
sektoren samt udvalgte showrooms. 

Magasinet Gulv udsendes også digitalt til 25.000 modtagere 
af nyhedsbrevet på vores søstermedie BygTek.dk. 

Samme priser og mængderabatter som i magasinet BYGGERI.

Gulvets producenter har fuldt fokus på bæredygtighed

Gulvbranchen og klimakravene

25 Hours Hotel med farver og forskellige gulve

Kastrup Gulve satser på eksklusiv vedligeholdelse

10.000 kvm gulv i Østre Landsret

NR. 2, JUNI 2022 · UDGIVET I SAMARBEJDE MED
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BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Scandinova har succes 
med projektafdeling

Linoleum i 
mat finish
Tarketts linoleumskollektioner er blevet 
opdateret med varme farver i et nyt mat 
finish, som giver en mere naturlig og 
meget autentisk karakter til selve mate-
rialet. Farvepaletten er desuden udvidet 
og harmoniseret for at tilbyde designere 
en mere afbalanceret sammensætning 
af 105 nutidige toner – fra den neutra-
le og naturlige lysebrune farve, som rå 
linoleum har, til nuancer af terrakotta, 
pink og kaki.

 Materialet er genanvendeligt efter 
brug og har et lavt klimaaftryk.

-kis

Scandinova oprettede sidste år en ny 
projektafdeling. Formålet er at komme i 
betragtning til de helt store entrepriser 
sammen med gode samarbejdspartnere:

- Tidligere har vi ikke været klædt 
godt nok på til at kunne byde ind på 
større projekter i samarbejde med gulv-
entreprenørerne. Det var ikke vores 
fokusområde. Men med oprettelsen af 
en ny afdeling har vi i dag, hvad vi selv 
mener er en stærk enhed, der kan råd-
give og være bindeled mellem produ-

cent og projekt, fortæller Bo Jensen, 
salgsdirektør i Scandinova, og tilføjer:

- Vores forventning er, at vi med 
den nye tilgang forhåbentlig kan vin-
de projekter på i alt 75.000 m2 i 2022, 
100.000 m2 i 2023 og 125.000 m2 i 2024. 
Vi har allerede indfriet 2022-målet med 
130.000 m2 vundet pr. dags dato. Det er 
uden Carlsberg Byen, der blev vundet i 
2021, og vores i forvejen ambitiøse mål 
for fremtiden vil derfor blive opjuste-
ret snarest.

-kis

Scandinova har valgt at fokusere endnu mere på større entrepriser og oprettede sidste år en afdeling 
dedikeret til formålet. 

Tarketts linoleumskollektioner er 
blevet opdateret med varme farver 

i en ny mat finish.

Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Molands Markedschef 
Jens Klampe med,  
BASTION, virksomhe-
dens seneste skud på  
produktstammen. 
Foto: Moland.

Bastion er et specielt udvik-
let gulv i Molands designse-
rie. Gulvets kerne er SPC, en 
blanding af naturlig limesto-
ne, stabilisatorer og poly-
mer. Det placerer gulvet i 
klasse 23/33 og gør det der-
med oplagt til anvendelse hos 
private samt i tungt trafike-
rede områder som super-
markeder, restaurationer og 
offentlige institutioner, skri-
ver virksomheden.
Gulvets top består af et 0,55 
mm gennemsigtigt slidlag og 

et billede. Ved sammenpres-
ning af de to lag får gulvet sin 
unikke 3D-profilering, der 
minder om træets årestruk-
tur og smukke overflade. De 
184 cm lange planker har des-
uden mikrofasede kanter. Et 
greb, der er med til at frem-
hæve plankevirkningen. Fås i 
12 forskellige farver. Bagsiden 
sikrer med det trinlyddæm-
pende materiale IXPE opti-
mal gangkomfort og mini-
mal trinstøj.

-kis

M AG A S I N E T  G U LV  ·  J U N I  2022 13

Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Poesi på gulvfladen af Margrethe Odgaard

Ege Carpets introducerer et nyt samarbejde med tekstildesigner og  
farvealkymist Margrethe Odgaard. I sin søgen efter industriens poesi 
har Odgaard fokuseret på interaktionen imellem farver, materialer, lys 
og rum under udviklingen af 56 evigt relevante farver. Paletten består 
af sociale farver, der komplementerer og løfter hinanden, samt enkelte  
såkaldte divafarver, der skiller sig ud og tilfører pulserende dynamik.

egecarpets.dk
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BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Altro opgraderer produktserier

Altro har indarbejdet en lang række nye 
nuancer i sin populære kollektion. 

10.000 m2 vinylgulve

Timberman i gang med at levere 10.000 kvadratmeter vinylgulve til 144 
boliger i Aalborg.

Gulvvirksomheden Timberman er godt 
i gang med at levere 10.000 m2 Novego 
vinylgulve til Alabu Boligs gennem-
gribende renoveringsprojekt på sam-
let set 144 boliger ved Grønlands Torv 
i Aalborg. Projektet, der er forhånds-
godkendt til en DGNB Sølv-certifice-
ring, foregår over fire etaper, og de før-

ste genhusede beboere flyttede ind for 
et par måneder siden.

Renoveringen, med NCC som total-
entreprenør og Kjaer & Richter som 
arkitekter, forventes at være tilende-
bragt i andet kvartal 2023.

-kis

Siden lanceringen i 2017 har gulvpro-
ducenten Altros produktserier Altro 
SerenadeTM, Altro OrchestraTM og Altro 
OperettaTM kunnet opleves på alverdens 
hospitaler, plejecentre, skoler, studiebo-
liger og kontorer.

For at skabe flere elegante modeller, 
der blandt andet omfatter imiteret træ, 
har Altro indarbejdet en lang række 
nye nuancer i kollektionen. Hver model 
leverer forskellige niveauer af lydab-
sorbering, der er tilpasset det enkelte 
projekts specifikke behov. Den mest 

akustiske variant er Altro SerenadeTM, 
som sikrer en lydabsorbering på 19 dB 
samt komfort takket være sine 3,9 mm. 

Desuden er der udviklet farvetoner 
inspireret af vand, sten, plantevækst og 
vejrlig. Tonerne omfatter en ny palette af 
grønne, blå, grå og terracotta-nuancer.

-kis
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Er du med i et projekt BYGGERI skriver om?

Book en annonce eller sponsoreret indhold i BYGGERI og send et klart budskab til 
over 6.500 arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og bygherrer. 

Vis at du er en aktiv samarbejdspartner og er klar på flere projekter. 

Hvis du har en annonce eller sponsoreret indhold i BYGGERI, så sender vi gerne 
en pdf-fil med projektet, som du kan vedhæfte dine tilbud. 

Kontakt: Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk

Projektpræsentation
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ENTREPRENØRFIRMAET
Jens Jørgensen a/s

ØSTBIRK - BRÆDSTRUP

ENTREPRENØRFIRMAET
Jens Jørgensen a/s

ØSTBIRK - BRÆDSTRUP

26 cm
hvid

Tlf. 75 78 19 55 Tlf. 75 75 13 98–

Men der hvor den ikke-bevaringsværdige tilbygning, nog-
le småbygninger og et ordentligt krat var, har bygherren 
givet plads til et nyt offentligt torv med udeservering. Her 
er også en hilsen til byens historiske jernbanespor i form 
af en ny stiforbindelse gennem midtbyen.

Omdannelsen af bygningen og ejendommens area-
ler giver på den måde også mere liv til bymidten. Siden 
ibrugtagningen har alle lejligheder været udlejet, og re-
stauranten, Det Gamle Posthus, er velbesøgt. 

- Det er det lokale engagement og det at skabe et sted, 
der er mere end bare en renovering, som er unikt ved Det 
Gamle Posthus i Brædstrup. Historien om, at det er det 
gamle posthus, som ligger ved siden af den gamle stati-

on og overfor den gamle købmand, gør det til noget helt 
særligt og vigtigt for byen. Det ville man ikke kunne skabe 
med nybyggeri, sagde Renoverprisens Nomineringsud-
valg, da projektet velfortjent modtog sin nominering til 
Renoverprisen 2022. 

Areal: 500 m2 
Arkitekt: Tegnestuen Tankestregen 
Bygherre: PHC Ejendomme 
Entreprenør: PHC Entreprise 
Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører
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Freelance 
bygningskonstruktør 

med mere end 15 års brancheerfaring i 

Projektledelse 

Projektering 

Gennemgang af fejl og mangler 
 

... til de opgaver I mangler ressourcer  
til in-house.

Tegnestuen  
Tankestregen 

Thea-Louise Krakau Schack  
thea@tankestegen.com   
28 60 06 55    
  

tankestregen.com
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Et af de nye boligkvarterer er Eternitten, der ligger gan-
ske få kilometer syd for Aalborgs centrum. Her har KD 
Ejendomme opført et kompleks fyldt med lækre newyor-
ker-inspirerede lejligheder. Projektet kaldes Skyline og 
omfatter i alt 95 boliger fordelt på 6000 m2. Størrelsen på 
de enkelte boliger varierer meget, og det gør indretningen 

også. Der er ikke meget standard over det, for der er fak-
tisk over 20 forskellige planløsninger i komplekset. Man 
kan få sig mellem godt 50 og 220 m2, og altan eller ter-
rasse til, som varierer i størrelse, og med elevator. Så der 
er basis for en virkelig blandet beboersammensætning, 
hvilket gør byggeriet super sympatisk, for på den måde er 

Kridtsløjfen 16, Aalborg
Aalborg er en by i rivende udvikling. De seneste godt 15 år er der kommet mere end 50.000 
flere indbyggere til den nordjyske hovedstad, og det betyder, at der er tilsvarende gang i 
ejendomsudviklingen
Af Chris B. Kragh. Fotos: Thomas Mølvig
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der mulighed for fællesskab på tværs af livsstadier. Lige 
fra single studerende i en hyggelig studiolejlighed til etab-
leret familie i en lækker penthouse.

Godt genbrugt
Projektet er også et, der binder nyt og gammelt sammen. 
En magasinbygning er renoveret og konverteret til små-
studiolignende lejligheder med rå mursten på væggene 
og rumopdeling med newyorkerinspirerede glasvægge 
med sorte sprosser. Murstenene indenfor er genbrug 
og leveret af Genbrugssten i Brønderslev. Et firma, der 
renser gamle mursten og sælger dem videre, hvilket er en 
kæmpe hurrafaktor set både med æstetiske og genbrugs-

glade briller. Æstetiske, fordi gamle mursten simpelthen 
er supersmukke og tilfører noget på en og samme tid råt 
og varmt til et byggeri. Og genbrugsglade, fordi der kan 
være CO2 at spare. 

Ved siden af er opført nye bygninger med store glaspar-
tier, der rigtig lukker lyset ind. Interiøret er neutralt, mo-
derne og lige til at sætte sit eget præg på.

Parkeringsplus
Hele bebyggelsen nyder godt af en ordentlig parke-
ringskælder, hvilket er et kæmpe plus, for selvom man bor 
midt i byen, har rigtig mange brug for en bil til at klare sig 
i hverdagen. Det at skulle ud og parkere den langt væk fra 
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Årets Byggeri 2021 
Vindere: New Aarch, Bryggeriet Braunstein, 

Ilulissat Isfjordscenter, Ny Østergade

Hædrende omtaler:Erhvervsarkivet i Aarhus, Erlev Skole,

Fabers Fabrikker, Strandbakkehuset,

Veteranhjemmet i Brabrand
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Hvem vinder prisen Årets Byggeri i 2023?

Dommerkomiteen bag Årets Byggeri

Scott Hollingsworth, 
arkitekt,  
HPC Danmark,
FORMAND

Elly Kjems Hove, 
underdirektør,  
DI Byggeri

Palle Thomsen, 
adm. direktør,  
Danske Byggecentre

Hans-Bo Hylding, 
næstformand, 
Byggesocitetet

Henrik Garver, 
adm. direktør,  
FRI

Lene Espersen,
direktør,  
Danske Arkitekt- 
virksomheder

Rasmus Brandt 
Lassen, direktør, 
Bygningsstyrelsen

Peter Stenholm, 
adm. direktør,  
Ejendom Danmark

Årets Byggeri er den bredeste og mest alsidige pris i 
byggebranchen.

En national hæderspris, som hvert år i december tildeles 
årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres sam-
fundsmæssige og byggefaglige betydning.

Prisen er stiftet af magasinet BYGGERI og har været ud-
delt siden 1997.

Dommerkomitéen er sammensat af topchefer fra bygge-
branchens vigtigste organisationer og institutioner.

Dommerkomiteen markerer prisen med en overrækkel-
sesceremoni på vinderbyggeriet, hvor de involverede 

Årets Byggeri

interessenter, brugere/beboere, faggrupper og resurse-
personer fejres.

Alle kan indstille et færdigt projekt til prisen Årets Byggeri 
og det er gratis at deltage. Prisen har fire kategorier:

Bolig   n   Erhverv   n   Åben   n   Uderum

Vinderne og de projekter, der opnår hædrende omtale, 
offentliggøres i BYGGERI’s december udgave. BygTek.dk 
bringer også omtale af vinderne bl.a. via nyhedsbrevet, 
der sendes til 25.000 personer i byggebranchen.

Se mere på aaretsbyggeri.dk
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Sponsoreret indhold

Få sponsoreret indhold med i BYGGERI

Kontakt: Salgschef Michael Staal på tlf. 46 93 66 21 eller på mail staal@odsgard.dk

BYGGERI NR 1 2022
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Når man spørger projektchef Kar-sten Hartvigsen, hvad ELINDCO ser som vigtige fokusområder i for-bindelse med byggerier på skoler, er der ingen tvivl. - Det gode samarbej-de mellem byggeriets parter samt sikkerheden og hensynet til elever og medarbejdere kommer altid i før-ste række, når vi bygger på skoler og uddannelsesinstitutioner. Hele logistikken omkring byggeriet skal tilrettelægges, så vi sikrer farbare og risikofri adgangsveje for skolens bru-gere – både i skoletiden og i fritiden, fortæller Karsten, som netop har af-sluttet en omfattende skimmelsane-ring og renovering på Vemmedrups-kolen i Køge. 

Sikkerheden er førsteprioritet ved skolebyggerierRenoveringen på Vemmedrupskolen har berørt stort set alle bygningsde-le, og skolen har været i drift under hele byggeprocessen. I dele af byg-geperioden var det nødvendigt for produktionen at krydse adgangsve-jen for elever og medarbejdere, når materialer og mandskab skulle til og fra byggepladsen. 

ELINDCO er specialister i skole- og uddannelsesbyggeriI mere end 50 år har entreprenøren ELINDCO med succes udført skole- og uddannelses-
byggerier, mens bygningerne har været i drift.  

SPONSORERET INDHOLD

For at undgå farlige situationer blev al tung transport leveret udenom flowet af elever og medarbejdere, som bevægede sig til og fra bygninger i pauser mellem lektionerne. Derud-over var alle transporter ledsaget af en flagmand, som til fods ved siden af transporten sikrede, at vejen var fri. 
Løsningsorienteret og dialogbaseret samarbejde sikrer tidsplanen

Udover de sikkerhedsmæssige tiltag drives det optimale skole- og uddan-nelsesbyggeri af et velfungerende samarbejde mellem projektets par-ter.  Den planmæssige fremdrift er essentiel, da elever og medarbejde-re oftest står klar til at genindtage de færdige bygninger, og her er den åbne og konstruktive dialog af stor betydning – særligt hvis tidsplanen udfordres af forsinkede leverancer eller projektændringer. På Vemmedrupskolen bød renove-ringen på nogle ændringer undervejs i projektet, men med en løsningsori-enteret entreprenør-indsats og et velfungerende samarbejde mellem teamet af rådgivere, bygherre og 

ELINDCO lykkedes det at aflevere byggeriet til tiden på trods af et par benspænd.
- Det konstruktive samarbejde på Vemmedrupskolen er et førsteklas-ses eksempel på, hvordan tillid og åbenhed mellem byggeriets parter får byggeprojekter til at lykkes til tiden – på trods af uforudsete hændelser, som i værste fald kan medføre for-dyrende forsinkelser og konflikter, slutter Karsten Hartvigsen.

Siden ELINDCOs opstart i 1968 har skole- og uddannelsesbyggeri udgjort en væsentlig del af projektporteføljen for entreprenøren med den unikke beliggenhed i strandkanten ved Ros-kilde Fjord.
Udpluk af skole- og uddannelsesbyg-gerier
• Osted Skole og Børnehus• Lundtofte Skole og Kulturhus• Christianshavns Skole• Den Classenske Legatskole• Randersgade Skole• Skolen på Duevej

• Store Magleby Skole• Professionshøjskolen Metropol
Se mere på www.elindco.dk
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Helsingør Kommune har i samar-bejde med CanByg bygget et af Dan-marks mest bæredygtige huse med et rekordlavt CO2-aftryk. Der har fra start været fokus på at skabe et bære-dygtigt byggeri, der kan bidrage til at indfri Helsingør Kommunes målsæt-ning om at være CO2-neutral i 2045. Det har bl.a. krævet en let kon-struktion i træmaterialer i stedet for beton, hvilket også satte krav til tagets vægt, som derfor ikke måtte være for tungt. Tagets materiale måt-te desuden ikke belaste CO2-regnska-bet, som man ofte ser en risiko ved hos klassiske tegltage, og det skulle desuden have en høj holdbarhed. 
GreenCoat® - Markedets mest miljøvenlige prælakerede stål Det naturlige valg faldt på DS Nordic Klikfals ståltag med sin helt unikke kombination af langtidsholdbar stål og biobaserede overfladebehandling baseret på økologisk rapsolie. Gre-enCoat® stål er nordisk kvalitetsstål med et minimalt vedligeholdelsesbe-hov, og Himmelhusets nye beboere kan derfor se frem til et tag, der tåler 

de værste vejrforhold, UV-stråler, høj luftfugtighed og storm (testet til orkanstyrke ved Teknologisk Insti-tut). Specialbørnehavens børn risi-kerer desuden ikke at det nye ståltag udleder tungmetaller eller andre ke-mikalier, når det regner. GreenCoat® stål kan anvendes til både tag- og facadeløsninger og kan derfor spille en afgørende rolle i mange nye, spændende byggeprojek-

ter, hvor de miljømæssige hensyn ty-pisk har en stor rolle. Himmelhusets nye ståltagsløsning viser, hvordan man kan kombinere et elegant og stilfuldt design med ansvarlig bære-dygtighed indenfor byggeri. 
En arkitektonisk stilfuld løsningHimmelhusets nye ståltag kompli-menterer bygningens naturlige ma-terialer med et strømlinet og elegant look, der leder tankerne hen på de eksklusive zinktag. Nordic Klikfals er dog et økonomisk attraktivt alter-nativ. Profilet har et elegant udtryk uden synlige skruer og fås i et bredt farveudvalg. De rene designlinjer skabte desuden et kreativt frirum for Himmelhusets arkitekter til at designe et byggeri, der ikke blot var bæredygtigt, men også stilfuldt i sit udtryk. I dette projekt er der valgt Pural Sort, som komplimenterer de matchende inddækninger og tagren-der.

Mere inspiration findes på www.ds-staalprofil.dk

Bæredygtigt stål beskytter Helsingørs mest klimavenlige husDS Stålprofils elegante ståltag bidrager til specialbørnehaven Himmelhusets rekordlave 
CO2-aftryk med GreenCoat® tyndpladestål. DS Nordic Klikfals er både et bæredygtigt, let og 
arkitektonisk stilrent ståltag. 

SPONSORERET INDHOLD
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Med sponsoreret indhold kan du få en omtale med i magasinet BYGGERI

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for sponsoreret indhold er 12.995 kroner for en hel side og 18.995 kroner for et opslag.

Skal vi skrive jeres sponsoreret indhold, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Sponsoreret indhold
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Udgivelser og temaer 2023

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 27. januar 20. februar  – uge 8 •  Tag og tagprodukter
•  Konstruktioner
•  Akustik
•  Messe: Byggeri’23, 21.-24. marts, Fredericia

Nr. 2 22. februar 17. marts  – uge 11 •  Klimasikring, kloak og LAR
•  Facader
•  Isolering
•  Bæredygtige materialer
 Magasinet Gulv. Om gulvbranchen og gulv løsninger.  
 Udgives i samarbejde med Gulvbranchen 

Nr. 3 28. marts 24. april  – uge 17 •  Køkken og bad
•  Vinduer, døre og porte
•  Lys
•  Træ

Nr. 4 28. april 26. maj  – uge 21 •  Glas og solafskærmning
•  Grønne tage og klimatilpasning
•  Sundt indeklima: ventilation, materialer og lys
•  Brand og sikkerhed

Nr. 5 1. juni 23. juni  – uge 25 •  Renovering
•  Facader
•  Tegl
•  Altaner, terrasseoverdækninger, vinterhaver og  
 tagterrasser
 Magasinet Gulv. Om gulvbranchen og gulv løsninger.  
 Udgives i samarbejde med Gulvbranchen

Nr. 6 7. juli 28. august – uge 35 •  Energi
•  Væg og loft
•  Offentlige rum

Nr. 7 31. august 22. september  – uge 38 •  Tag og tagprodukter
•  Lys
•  Klimasikring, kloak og LAR
 Magasinet Gulv. Om gulvbranchen og gulv løsninger.  
 Udgives i samarbejde med Gulvbranchen

Nr. 8 28. september 20. oktober  – uge 42 •  Køkken og bad
•  Isolering
•  Facader
•  Brand og sikkerhed

Nr. 9 26. oktober 17. november  – uge 46 •  Sundt indeklima: ventilation, materialer og lys
•  Vinduer, døre og porte
•  Beton
•  Bæredygtige materialer
 Magasinet Gulv. Om gulvbranchen og gulv løsninger.  
 Udgives i samarbejde med Gulvbranchen

Nr. 10 23. november 15. december – uge 50 •  Vinderne af Årets Byggeri 2023
•  Renovering
•  Lys

Tillæg: 

Tillæg: 

Tillæg: 

Tillæg: 
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Online markedsføringAnnonceinformation 2023

Din kontakt til arkitekter, 
ingeniører og entreprenører

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023

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

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

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres nyheder på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

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

Få bedre SEO-optimering på Google med links på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk 

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

BYGGERI NR 2 2021

1

XXX

Bag facadenArkitekt David Zahle: Bliv ved med at insistere 
FagsprogIngeniør Morten Kronholm Mathiasen:

Jeg har aldrig set en karm af marmor

Teknik
Indretning, facade og kloak

_15 marts.indd   1
_15 marts.indd   1

15.03.2021   13.44
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28 procent af de besøgende på BygTek.dk 
arbejder som arkitekt eller ingeniør*

Med over 400.000 besøgende om året

Skal du være med på BygTek.dk?

* Læserundersøgelse indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 388 deltog.

Årets Byggeri 2021 
Vindere: New Aarch, Bryggeriet Braunstein, 

Ilulissat Isfjordscenter, Ny Østergade

Hædrende omtaler:Erhvervsarkivet i Aarhus, Erlev Skole,

Fabers Fabrikker, Strandbakkehuset,

Veteranhjemmet i Brabrand
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Nyt domicil 
til Ditur

samtidig er der indrettet små rum i det store rum, så man 
som medarbejder har mulighed for at få ro, og man kan 
holde møder. Med andre ord har man forsøgt at forene 
storrumskontoret med muligheden for at skærme sig mod 
alt det, der er forfærdeligt ved den slags, og således prøve 
at høste fordelene ved begge dele. 

Materialer, som samler spektret 
Materialemæssigt er der valgt en kombination, der for-
ener det mere kolde og bombastiske med noget varme og 
taktilitet.

Beton og aluminium spiller således sammen med træ 
og lækre lysindfald og skaber på den måde et udtryk, der 
er eksklusivt, uden at være skræmmende. Der er noget 
hygge ved det, selvom det helt klart er et erhvervsbyggeri, 
og det er flot.

I visionerne fra GPP Arkitekter er det da også tyde-
ligt, at omgivelserne på sigt skal være med til at skabe et 
stærkt udtryk omkring det nye domicil.

Der er allerede skovområde ud mod banen mellem 
Aarhus og Skanderborg, der løber bagved, men også ved 
indgangen til ditur.dk er det tanken, der skal være noget 
grønt til at spille op ad det mørke og kølige udtryk, huset 
udstråler med sine materialer og sin form. Og det er net-
op disse kontraster, der skaber noget dragende og venligt 
over et byggeri.
 
Areal: 5100 m2

Arkitekt: GPP Arkitekter
Bygherre: Ditur.dk
Entreprenør: Ib G. Jensen 
Ingeniør: Niras
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FANTASTISKE FACADER I BETON

CONFAC A/S · FREDERIKSDALVEJ 16 · 8940 RANDERS SV · T: 8711 1000 · POST@CONFAC.DK · WWW.CONFAC.DK

STORE FORMATER – SK ARPE PRISER – KORTE LEVERINGSTIDER

DGNB platincertificeret beton Beton og tegl i skøn foreningKreativ leg med grafisk beton Store formater - små priser
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Magasinet Byggeri samarbejder med  
BygTek.dk om at skabe det bedste 
online-univers for byggebranchen

Få kontakt til arkitekter, ingeniører  
og entreprenører online

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: ISOcoated v2 300% (eci)
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

BYGGERI 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 BYGGERI. 

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

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

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr.  
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

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

Farve- og placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efter- 
lader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Formater og priser

1/1 side  17.995,-
Bredde x højde:

176 x 262 mm

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

1/2 side  11.995,-
Bredde x højde:

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

1/4 side  7.995,-
Bredde x højde:

A:   86 x  128 mm
B: 176 x  65 mm

Bagside A  16.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 237 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dkBYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

A
B

BA

Indstik

Bagside B 19.995,-
Til kant format, bredde x højde:

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

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK s/h

Sponsoreret indhold

Opslag inkl. 4 farver 18.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigti-
ge budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side inkl. 4 farver 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.
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BYGGERI 2023 Magasinet Gulv

Faglighed tegner den redaktionelle linje i magasinet BYGGERI. 
Med udgangspunkt i nye danske byggerier giver vi det  
brede billede af byggebranchen her og nu; branchens vilkår 
og virkelighed. Sproget er let men fagligt, og vi henvender  
os til bygherrer, projekterende, rådgivere, entreprenører, 
leverandører og udførende. 

Layoutet kommer både indhold og annoncører til gode, og vi 
er uafhængige af politiske og organisatoriske interesser.

Book en annonce eller ’sponsoreret indhold’ og send et klart 
budskab til over 6000 arkitekter, rådgivende ingeniører, 
entreprenører og bygherrer.

Bag facaden
Anna Mette Exner: Arkitekten,som favner fra kultureliten til Gellerup og gamle provokerende huse Arkitektur

Mies van der Rohe Prisen 2022Nybyggeri
Ualmindelige almene boliger i Aarhus
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Faglig vidensdeling 
og inspiration

BYGGERI – forventet oplagsfordeling i 2023  Antal

Arkitekt- og ingeniørfirmaer  4.123

Entreprenører med over 5 ansatte  1.176

Boligselskaber, bygherrer og ejendomsselskaber  271

Virksomheder med egne bygninger og arkitektkontor  207

Organisationer og enkeltpersoner  198

Leverandørfirmaer  191

Chefarkitekter i statslige og kommunale myndigheder  176

Indretningsarkitekter  163

I alt   6.505
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Medierådgivning:
Salgschef Michael Staal  
staal@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 21

Redaktion:
Fagredaktør Marie Larsen
marie@odsgard.dk

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

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

Med magasinet Gulv har du mulighed for præcis markeds-
f øring af jeres løsninger og produkter inden for gulvbelæg-
ning. 

Magasinet Gulv udgives i samarbejde med Gulvbranchen og 
er det eneste medie på markedet, der kommunikerer mål-
rettet til kontraktmarkedet om gulvbelægning. 

Magasinet Gulv udkommer sammen med magasinet Byggeri 
og formidler de nyeste trends inden for gulvbelægning. 

Der sættes fokus på aktuelle nyheder inden for såvel halv-
hårde og hårde gulve samt tæpper og tilbehør – og der præ-
senteres løsninger og projekter, hvor der er fokus på sam-
spillet mellem gulvbelægning og den øvrige indretning. 

Din kontakt til arkitekter, indretnings-
arkitekter og hele gulvbranchen

Medierådgivning:
Michael Staal, salgschef 
staal@odsgard.dk 
Tlf. 46 93 66 21

Redaktion:
Kim Sejr, redaktør
kis@odsgard.dk

Ambitiøs gulvrenoveringKastrup Gulve har valgt at satse på den eksklusive del af markedet, hvor det er tilladt at have høje forventninger og krav
T E K S T:  K I M S E J R,  J O U R N A L I S T

- Der bliver stillet alt for få krav fra ord-regiver til kvaliteten af gulvarbejde og gulvrenovering. Måske grundet mang-lende viden. Det burde opvejes af god rådgivning, men den finder ofte ikke sted i tilstrækkeligt omfang. Resultat: Et gulv, der holder i meget kortere tid end forventet.
Sådan lyder det fra Maja Mittag Clausen, direktør i Kastrup Gulve – og hun taler af erfaring. Firmaet har nemlig 30 år på bagen i gulvbranchen og har i de senere år satset på det mere kræsne marked. Firmadomiciler for advokater og revisorer, herskabslejlig-heder, museer og slotte.

Ansvar for standard
- Vi stræber meget efter høj faglig eks-pertise og rådgivning, hvor man tager 

Kastrup Gulve har i 
de senere år satset på 
det eksklusive marked. 
Her ses Maja Mittag 
Clausen inspicere en af 
opgaverne: Sildebens-
parket i en lejlighed på 
Frederiksberg. 
Foto: Kastrup Gulve.

ansvar for det udførte arbejde. Det nyt-ter jo ikke noget, hvis en kunde ønsker en høj standard med lang holdbarhed, og at der så bliver sparet på materialer. Hvad enten det er selve gulvbelægnin-gen eller de olier og lakker, der anvendes til overfladebehandlingen, så skal kun-den have ren besked om, hvad der kan forventes ud fra budgettet, siger Maja Mittag Clausen og fortsætter:- Ofte vil man jo opleve, at hvis man fra start af sparer på materialerne, så bliver det langt dyrere i vedligehold. Derfor kan det være mere økonomisk fornuftigt at sikre sig høj kvalitet i reno-veringen eller gulvlægningen, fordi det er en mere holdbar løsning, siger Maja Mittag Clausen.

Fokus på high-end
I de første år var Kastrup Gulve et klas-sisk gulvfirma, men da næste genera-

tion overtog, sønnen Morten Clausen og hustruen Maja, blev der fokuseret på den høje ende af markedet.- Vi så mulighederne i den eksklusi-ve del af markedet med behov for ved-ligehold af hårdtræsgulve og de høje forventninger til niveauet for kvalitet og service. Og det viste sig, at der var behov for det. Så nu satser vi på at leve-re det unikke gulvhåndværk til dem, der værdsætter det, fremhæver Maja  Mittag Clausen.
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ET GULV, SKABT TIL TRAVLE HVERDAGEVinyl er en fantastisk gulvløsning, og populært som aldrig før i danske virksomheder og institutioner.  
Og det med god grund. Et vinylgulv er både slidstærkt og holdbart; og så sikrer den lukkede  overflade, at det er nemt at rengøre.   Novego Plus serien er en nyhed fra Timberman, og fås i dobbelt så mange variationer i plankerne,  

foruden 3D prægning, hvilket skaber et ekstra harmonisk og naturtro udtryk. Alle Novego Plus  
gulve har 2 mm isolerende kork på bagsiden; og er yderst komfortabelt at gå på. Hertil kommer  en bedre akustik i rummet.  Novego Plus er det perfekte valg til alt fra hotel og restauration til kontor og daginstitution, hvor  

komfort og minimal vedligeholdelse er afgørende; med vinylens funktionalitet og korkens  
lyddæmpende egenskaber er der nu for alvor skruet op for arbejdsglæden.

PLUS

Novego Plus | Oxford | 155076

Novego Plus | Sherwood | 155075

Novego Plus | Brighton | 155074
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Deadline Omdeles fra

Nr. 1 22. februar 17. marts – uge 11

Nr. 2 1. juni 23. juni – uge 25

Nr. 3 31. august 22. september – uge 38

Nr. 4 26. oktober 17. november – uge 46

Magasinet Gulv udkommer til over 6500 arkitekter, indret-
ningsarkitekter, gulvbranchen, bygge- og anlægsvirksom-
heder, developere, entreprenører, rådgivende ingeniører, 
kommuner, hoteller, kontraktmøbelhandlere, bank- og finans-
sektoren samt udvalgte showrooms. 

Magasinet Gulv udsendes også digitalt til 25.000 modtagere 
af nyhedsbrevet på vores søstermedie BygTek.dk. 

Samme priser og mængderabatter som i magasinet BYGGERI.

Gulvets producenter har fuldt fokus på bæredygtighed

Gulvbranchen og klimakravene

25 Hours Hotel med farver og forskellige gulve

Kastrup Gulve satser på eksklusiv vedligeholdelse

10.000 kvm gulv i Østre Landsret

NR. 2, JUNI 2022 · UDGIVET I SAMARBEJDE MED

12 M AG A S I N E T  G U LV  ·  J U N I  2022

BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Scandinova har succes 
med projektafdeling

Linoleum i 
mat finish
Tarketts linoleumskollektioner er blevet 
opdateret med varme farver i et nyt mat 
finish, som giver en mere naturlig og 
meget autentisk karakter til selve mate-
rialet. Farvepaletten er desuden udvidet 
og harmoniseret for at tilbyde designere 
en mere afbalanceret sammensætning 
af 105 nutidige toner – fra den neutra-
le og naturlige lysebrune farve, som rå 
linoleum har, til nuancer af terrakotta, 
pink og kaki.

 Materialet er genanvendeligt efter 
brug og har et lavt klimaaftryk.

-kis

Scandinova oprettede sidste år en ny 
projektafdeling. Formålet er at komme i 
betragtning til de helt store entrepriser 
sammen med gode samarbejdspartnere:

- Tidligere har vi ikke været klædt 
godt nok på til at kunne byde ind på 
større projekter i samarbejde med gulv-
entreprenørerne. Det var ikke vores 
fokusområde. Men med oprettelsen af 
en ny afdeling har vi i dag, hvad vi selv 
mener er en stærk enhed, der kan råd-
give og være bindeled mellem produ-

cent og projekt, fortæller Bo Jensen, 
salgsdirektør i Scandinova, og tilføjer:

- Vores forventning er, at vi med 
den nye tilgang forhåbentlig kan vin-
de projekter på i alt 75.000 m2 i 2022, 
100.000 m2 i 2023 og 125.000 m2 i 2024. 
Vi har allerede indfriet 2022-målet med 
130.000 m2 vundet pr. dags dato. Det er 
uden Carlsberg Byen, der blev vundet i 
2021, og vores i forvejen ambitiøse mål 
for fremtiden vil derfor blive opjuste-
ret snarest.

-kis

Scandinova har valgt at fokusere endnu mere på større entrepriser og oprettede sidste år en afdeling 
dedikeret til formålet. 

Tarketts linoleumskollektioner er 
blevet opdateret med varme farver 

i en ny mat finish.

Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Molands Markedschef 
Jens Klampe med,  
BASTION, virksomhe-
dens seneste skud på  
produktstammen. 
Foto: Moland.

Bastion er et specielt udvik-
let gulv i Molands designse-
rie. Gulvets kerne er SPC, en 
blanding af naturlig limesto-
ne, stabilisatorer og poly-
mer. Det placerer gulvet i 
klasse 23/33 og gør det der-
med oplagt til anvendelse hos 
private samt i tungt trafike-
rede områder som super-
markeder, restaurationer og 
offentlige institutioner, skri-
ver virksomheden.
Gulvets top består af et 0,55 
mm gennemsigtigt slidlag og 

et billede. Ved sammenpres-
ning af de to lag får gulvet sin 
unikke 3D-profilering, der 
minder om træets årestruk-
tur og smukke overflade. De 
184 cm lange planker har des-
uden mikrofasede kanter. Et 
greb, der er med til at frem-
hæve plankevirkningen. Fås i 
12 forskellige farver. Bagsiden 
sikrer med det trinlyddæm-
pende materiale IXPE opti-
mal gangkomfort og mini-
mal trinstøj.

-kis

M AG A S I N E T  G U LV  ·  J U N I  2022 13

Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Poesi på gulvfladen af Margrethe Odgaard

Ege Carpets introducerer et nyt samarbejde med tekstildesigner og  
farvealkymist Margrethe Odgaard. I sin søgen efter industriens poesi 
har Odgaard fokuseret på interaktionen imellem farver, materialer, lys 
og rum under udviklingen af 56 evigt relevante farver. Paletten består 
af sociale farver, der komplementerer og løfter hinanden, samt enkelte  
såkaldte divafarver, der skiller sig ud og tilfører pulserende dynamik.

egecarpets.dk
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BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Altro opgraderer produktserier

Altro har indarbejdet en lang række nye 
nuancer i sin populære kollektion. 

10.000 m2 vinylgulve

Timberman i gang med at levere 10.000 kvadratmeter vinylgulve til 144 
boliger i Aalborg.

Gulvvirksomheden Timberman er godt 
i gang med at levere 10.000 m2 Novego 
vinylgulve til Alabu Boligs gennem-
gribende renoveringsprojekt på sam-
let set 144 boliger ved Grønlands Torv 
i Aalborg. Projektet, der er forhånds-
godkendt til en DGNB Sølv-certifice-
ring, foregår over fire etaper, og de før-

ste genhusede beboere flyttede ind for 
et par måneder siden.

Renoveringen, med NCC som total-
entreprenør og Kjaer & Richter som 
arkitekter, forventes at være tilende-
bragt i andet kvartal 2023.

-kis

Siden lanceringen i 2017 har gulvpro-
ducenten Altros produktserier Altro 
SerenadeTM, Altro OrchestraTM og Altro 
OperettaTM kunnet opleves på alverdens 
hospitaler, plejecentre, skoler, studiebo-
liger og kontorer.

For at skabe flere elegante modeller, 
der blandt andet omfatter imiteret træ, 
har Altro indarbejdet en lang række 
nye nuancer i kollektionen. Hver model 
leverer forskellige niveauer af lydab-
sorbering, der er tilpasset det enkelte 
projekts specifikke behov. Den mest 

akustiske variant er Altro SerenadeTM, 
som sikrer en lydabsorbering på 19 dB 
samt komfort takket være sine 3,9 mm. 

Desuden er der udviklet farvetoner 
inspireret af vand, sten, plantevækst og 
vejrlig. Tonerne omfatter en ny palette af 
grønne, blå, grå og terracotta-nuancer.

-kis
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Her ses Maja Mittag 
Clausen inspicere en af 
opgaverne: Sildebens-
parket i en lejlighed på 
Frederiksberg. 
Foto: Kastrup Gulve.

ansvar for det udførte arbejde. Det nyt-ter jo ikke noget, hvis en kunde ønsker en høj standard med lang holdbarhed, og at der så bliver sparet på materialer. Hvad enten det er selve gulvbelægnin-gen eller de olier og lakker, der anvendes til overfladebehandlingen, så skal kun-den have ren besked om, hvad der kan forventes ud fra budgettet, siger Maja Mittag Clausen og fortsætter:- Ofte vil man jo opleve, at hvis man fra start af sparer på materialerne, så bliver det langt dyrere i vedligehold. Derfor kan det være mere økonomisk fornuftigt at sikre sig høj kvalitet i reno-veringen eller gulvlægningen, fordi det er en mere holdbar løsning, siger Maja Mittag Clausen.

Fokus på high-end
I de første år var Kastrup Gulve et klas-sisk gulvfirma, men da næste genera-

tion overtog, sønnen Morten Clausen og hustruen Maja, blev der fokuseret på den høje ende af markedet.- Vi så mulighederne i den eksklusi-ve del af markedet med behov for ved-ligehold af hårdtræsgulve og de høje forventninger til niveauet for kvalitet og service. Og det viste sig, at der var behov for det. Så nu satser vi på at leve-re det unikke gulvhåndværk til dem, der værdsætter det, fremhæver Maja  Mittag Clausen.
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ET GULV, SKABT TIL TRAVLE HVERDAGEVinyl er en fantastisk gulvløsning, og populært som aldrig før i danske virksomheder og institutioner.  
Og det med god grund. Et vinylgulv er både slidstærkt og holdbart; og så sikrer den lukkede  overflade, at det er nemt at rengøre.   Novego Plus serien er en nyhed fra Timberman, og fås i dobbelt så mange variationer i plankerne,  

foruden 3D prægning, hvilket skaber et ekstra harmonisk og naturtro udtryk. Alle Novego Plus  
gulve har 2 mm isolerende kork på bagsiden; og er yderst komfortabelt at gå på. Hertil kommer  en bedre akustik i rummet.  Novego Plus er det perfekte valg til alt fra hotel og restauration til kontor og daginstitution, hvor  

komfort og minimal vedligeholdelse er afgørende; med vinylens funktionalitet og korkens  
lyddæmpende egenskaber er der nu for alvor skruet op for arbejdsglæden.

PLUS

Novego Plus | Oxford | 155076

Novego Plus | Sherwood | 155075

Novego Plus | Brighton | 155074
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Deadline Omdeles fra

Nr. 1 22. februar 17. marts – uge 11

Nr. 2 1. juni 23. juni – uge 25

Nr. 3 31. august 22. september – uge 38

Nr. 4 26. oktober 17. november – uge 46

Magasinet Gulv udkommer til over 6500 arkitekter, indret-
ningsarkitekter, gulvbranchen, bygge- og anlægsvirksom-
heder, developere, entreprenører, rådgivende ingeniører, 
kommuner, hoteller, kontraktmøbelhandlere, bank- og finans-
sektoren samt udvalgte showrooms. 

Magasinet Gulv udsendes også digitalt til 25.000 modtagere 
af nyhedsbrevet på vores søstermedie BygTek.dk. 

Samme priser og mængderabatter som i magasinet BYGGERI.

Gulvets producenter har fuldt fokus på bæredygtighed

Gulvbranchen og klimakravene

25 Hours Hotel med farver og forskellige gulve

Kastrup Gulve satser på eksklusiv vedligeholdelse

10.000 kvm gulv i Østre Landsret

NR. 2, JUNI 2022 · UDGIVET I SAMARBEJDE MED
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BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Scandinova har succes 
med projektafdeling

Linoleum i 
mat finish
Tarketts linoleumskollektioner er blevet 
opdateret med varme farver i et nyt mat 
finish, som giver en mere naturlig og 
meget autentisk karakter til selve mate-
rialet. Farvepaletten er desuden udvidet 
og harmoniseret for at tilbyde designere 
en mere afbalanceret sammensætning 
af 105 nutidige toner – fra den neutra-
le og naturlige lysebrune farve, som rå 
linoleum har, til nuancer af terrakotta, 
pink og kaki.

 Materialet er genanvendeligt efter 
brug og har et lavt klimaaftryk.

-kis

Scandinova oprettede sidste år en ny 
projektafdeling. Formålet er at komme i 
betragtning til de helt store entrepriser 
sammen med gode samarbejdspartnere:

- Tidligere har vi ikke været klædt 
godt nok på til at kunne byde ind på 
større projekter i samarbejde med gulv-
entreprenørerne. Det var ikke vores 
fokusområde. Men med oprettelsen af 
en ny afdeling har vi i dag, hvad vi selv 
mener er en stærk enhed, der kan råd-
give og være bindeled mellem produ-

cent og projekt, fortæller Bo Jensen, 
salgsdirektør i Scandinova, og tilføjer:

- Vores forventning er, at vi med 
den nye tilgang forhåbentlig kan vin-
de projekter på i alt 75.000 m2 i 2022, 
100.000 m2 i 2023 og 125.000 m2 i 2024. 
Vi har allerede indfriet 2022-målet med 
130.000 m2 vundet pr. dags dato. Det er 
uden Carlsberg Byen, der blev vundet i 
2021, og vores i forvejen ambitiøse mål 
for fremtiden vil derfor blive opjuste-
ret snarest.

-kis

Scandinova har valgt at fokusere endnu mere på større entrepriser og oprettede sidste år en afdeling 
dedikeret til formålet. 

Tarketts linoleumskollektioner er 
blevet opdateret med varme farver 

i en ny mat finish.

Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Molands Markedschef 
Jens Klampe med,  
BASTION, virksomhe-
dens seneste skud på  
produktstammen. 
Foto: Moland.

Bastion er et specielt udvik-
let gulv i Molands designse-
rie. Gulvets kerne er SPC, en 
blanding af naturlig limesto-
ne, stabilisatorer og poly-
mer. Det placerer gulvet i 
klasse 23/33 og gør det der-
med oplagt til anvendelse hos 
private samt i tungt trafike-
rede områder som super-
markeder, restaurationer og 
offentlige institutioner, skri-
ver virksomheden.
Gulvets top består af et 0,55 
mm gennemsigtigt slidlag og 

et billede. Ved sammenpres-
ning af de to lag får gulvet sin 
unikke 3D-profilering, der 
minder om træets årestruk-
tur og smukke overflade. De 
184 cm lange planker har des-
uden mikrofasede kanter. Et 
greb, der er med til at frem-
hæve plankevirkningen. Fås i 
12 forskellige farver. Bagsiden 
sikrer med det trinlyddæm-
pende materiale IXPE opti-
mal gangkomfort og mini-
mal trinstøj.

-kis
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Nyt naturtro gulv  
fra Moland

Poesi på gulvfladen af Margrethe Odgaard

Ege Carpets introducerer et nyt samarbejde med tekstildesigner og  
farvealkymist Margrethe Odgaard. I sin søgen efter industriens poesi 
har Odgaard fokuseret på interaktionen imellem farver, materialer, lys 
og rum under udviklingen af 56 evigt relevante farver. Paletten består 
af sociale farver, der komplementerer og løfter hinanden, samt enkelte  
såkaldte divafarver, der skiller sig ud og tilfører pulserende dynamik.

egecarpets.dk
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BRANCHE- OG PRODUKTNYT

Altro opgraderer produktserier

Altro har indarbejdet en lang række nye 
nuancer i sin populære kollektion. 

10.000 m2 vinylgulve

Timberman i gang med at levere 10.000 kvadratmeter vinylgulve til 144 
boliger i Aalborg.

Gulvvirksomheden Timberman er godt 
i gang med at levere 10.000 m2 Novego 
vinylgulve til Alabu Boligs gennem-
gribende renoveringsprojekt på sam-
let set 144 boliger ved Grønlands Torv 
i Aalborg. Projektet, der er forhånds-
godkendt til en DGNB Sølv-certifice-
ring, foregår over fire etaper, og de før-

ste genhusede beboere flyttede ind for 
et par måneder siden.

Renoveringen, med NCC som total-
entreprenør og Kjaer & Richter som 
arkitekter, forventes at være tilende-
bragt i andet kvartal 2023.

-kis

Siden lanceringen i 2017 har gulvpro-
ducenten Altros produktserier Altro 
SerenadeTM, Altro OrchestraTM og Altro 
OperettaTM kunnet opleves på alverdens 
hospitaler, plejecentre, skoler, studiebo-
liger og kontorer.

For at skabe flere elegante modeller, 
der blandt andet omfatter imiteret træ, 
har Altro indarbejdet en lang række 
nye nuancer i kollektionen. Hver model 
leverer forskellige niveauer af lydab-
sorbering, der er tilpasset det enkelte 
projekts specifikke behov. Den mest 

akustiske variant er Altro SerenadeTM, 
som sikrer en lydabsorbering på 19 dB 
samt komfort takket være sine 3,9 mm. 

Desuden er der udviklet farvetoner 
inspireret af vand, sten, plantevækst og 
vejrlig. Tonerne omfatter en ny palette af 
grønne, blå, grå og terracotta-nuancer.

-kis
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Online markedsføringAnnonceinformation 2023

Din kontakt til arkitekter, 
ingeniører og entreprenører

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Medieplan
2023

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

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

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres nyheder på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

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

Få bedre SEO-optimering på Google med links på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk 

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

BYGGERI NR 2 2021

1

XXX

Bag facadenArkitekt David Zahle: Bliv ved med at insistere 
FagsprogIngeniør Morten Kronholm Mathiasen:

Jeg har aldrig set en karm af marmor

Teknik
Indretning, facade og kloak

_15 marts.indd   1
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28 procent af de besøgende på BygTek.dk 
arbejder som arkitekt eller ingeniør*

Med over 400.000 besøgende om året

Skal du være med på BygTek.dk?

* Læserundersøgelse indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 388 deltog.

Årets Byggeri 2021 
Vindere: New Aarch, Bryggeriet Braunstein, 

Ilulissat Isfjordscenter, Ny Østergade

Hædrende omtaler:Erhvervsarkivet i Aarhus, Erlev Skole,

Fabers Fabrikker, Strandbakkehuset,

Veteranhjemmet i Brabrand

Nr. 10 · December 2021 · Årg. 25 · ODSGARD MEDIER
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Nyt domicil 
til Ditur

samtidig er der indrettet små rum i det store rum, så man 
som medarbejder har mulighed for at få ro, og man kan 
holde møder. Med andre ord har man forsøgt at forene 
storrumskontoret med muligheden for at skærme sig mod 
alt det, der er forfærdeligt ved den slags, og således prøve 
at høste fordelene ved begge dele. 

Materialer, som samler spektret 
Materialemæssigt er der valgt en kombination, der for-
ener det mere kolde og bombastiske med noget varme og 
taktilitet.

Beton og aluminium spiller således sammen med træ 
og lækre lysindfald og skaber på den måde et udtryk, der 
er eksklusivt, uden at være skræmmende. Der er noget 
hygge ved det, selvom det helt klart er et erhvervsbyggeri, 
og det er flot.

I visionerne fra GPP Arkitekter er det da også tyde-
ligt, at omgivelserne på sigt skal være med til at skabe et 
stærkt udtryk omkring det nye domicil.

Der er allerede skovområde ud mod banen mellem 
Aarhus og Skanderborg, der løber bagved, men også ved 
indgangen til ditur.dk er det tanken, der skal være noget 
grønt til at spille op ad det mørke og kølige udtryk, huset 
udstråler med sine materialer og sin form. Og det er net-
op disse kontraster, der skaber noget dragende og venligt 
over et byggeri.
 
Areal: 5100 m2

Arkitekt: GPP Arkitekter
Bygherre: Ditur.dk
Entreprenør: Ib G. Jensen 
Ingeniør: Niras
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FANTASTISKE FACADER I BETON

CONFAC A/S · FREDERIKSDALVEJ 16 · 8940 RANDERS SV · T: 8711 1000 · POST@CONFAC.DK · WWW.CONFAC.DK

STORE FORMATER – SK ARPE PRISER – KORTE LEVERINGSTIDER

DGNB platincertificeret beton Beton og tegl i skøn foreningKreativ leg med grafisk beton Store formater - små priser
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Magasinet Byggeri samarbejder med  
BygTek.dk om at skabe det bedste 
online-univers for byggebranchen

Få kontakt til arkitekter, ingeniører  
og entreprenører online

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: ISOcoated v2 300% (eci)
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

BYGGERI 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 BYGGERI. 

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

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

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr.  
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

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

Farve- og placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efter- 
lader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Formater og priser

1/1 side  17.995,-
Bredde x højde:

176 x 262 mm

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

1/2 side  11.995,-
Bredde x højde:

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

1/4 side  7.995,-
Bredde x højde:

A:   86 x  128 mm
B: 176 x  65 mm

Bagside A  16.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 237 mm
+ 3 mm til beskæring på alle 4 sider

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dkBYGGERI forbeholder sig ret til ændringer.

A
B

BA

Indstik

Bagside B 19.995,-
Til kant format, bredde x højde:

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

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK s/h

Sponsoreret indhold

Opslag inkl. 4 farver 18.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigti-
ge budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side inkl. 4 farver 12.995,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.
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