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Fremtidens gulvlæggere 
skal tænke bæredygtigt
Gulvskolen i Viborg vil sikre, at bæredygtigt byggeri og 
genanvendelse bliver en del af tankegangen  hos skolens elever
Som landets eneste uddannelsessted for 
gulvlæggere har Gulvskolen i Viborg 
besluttet sig for at være med helt i front, 
når det gælder udviklingen inden for 
bæredygtigt byggeri. For dem er det 
afgørende, at den nye generation af gulv-
læggere fra start får en forståelse for, 
hvor materialerne kommer fra, hvad de 
er lavet af, og hvordan de kan tages ud 
og genanvendes. På den måde uddan-
nes fremtidens gulvlæggere til at tæn-
ke grønnere i hele processen.

Tarkett har, som en af de store gulv-
producenter i Danmark, fokuseret på 
bæredygtige gulvløsninger gennem 
mange år. Det har derfor været helt 
naturligt for dem at indgå i et samar-
bejde med Gulvskolen, hvor de kan være 
med til at give eleverne en forståelse for 
arbejdet med bæredygtighed i praksis 
– både i forhold til materialevalg og 
genanvendelse. 

– Vi prøver at implementere en filo-
sofi hos eleverne om, at der ikke skal 

bæres noget ind i et byggeri, som ikke 
kan tages ud og genanvendes på et sene-
re tidspunkt, forklarer Jesper Krogh, 
underviser på Gulvskolen.

Fokus på genanvendelse 
i praksis
Som et led i samarbejdet benytter ele-
verne på Gulvskolen sig blandt andet 
af Tarketts ReStart-program til indsam-
ling af gamle vinylgulve og installati-
onsspild fra elevernes projekter. Hvor 
overskudsmateriale tidligere blev ind-
samlet og sendt til forbrænding, bliver 
det nu indsamlet i big bags og returne-
ret til Tarkett, der genanvender mate-
rialerne som råvarer i produktionen. 

Eleverne sorterer selv materialet i 
forskellige big bags og lærer om pro-
cessen bag ReStart-programmet gen-
nem videoer og dialog på uddannel-
sen. På den måde får de en forståelse 
for hele processen fra indsamling til 

bearbejdning, genanvendelse og pro-
duktion af nye gulve. 

– For os er det vigtigt, at de unge 
forstår, hvordan de kan være med til 
at spare ressourcer og mindske klima-

Fakta om 
Tarkett ReStart
ReStart er Tarketts program til ind-

samling og genanvendelse af gam-

le gulve og installationsspild. Pro-

grammet omfatter i dag indsamling 

af vinyl, linoleum og tæppefliser.

I 2020 indsamlede Tarkett ca. 600 

tons gamle gulve og installations-

spild i Norden. Af det genanvendte 

materiale kunne der produceres, 

hvad der svarer til 130.000 m2 nyt 

gulv. For hvert ton materiale, der 

genanvendes, spares miljøet for ca. 

3,5 tons CO2.

– Vi er nødt til at 

tænke på bæredygtig-

hed og genanvendelse 

i vores arbejde. Det er 

godt at vide, at der er 

en anden mulighed 

end at sende gamle 

gulve til forbrænding, 

siger gulvlægger-

eleven Jesper Brix
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aftrykket ved at vælge de rigtige mate-
rialer og sørge for, at de bliver genan-
vendt, forklarer Jesper Krogh.

Mere bæredygtig tankegang 
blandt eleverne
Jesper Brix er en af de elever, som under 
sin uddannelse har været med til at ind-
samle gulvmaterialer til genanvendelse. 
Med svendeprøven lige om hjørnet er 
han ikke i tvivl om, at det giver mening 
fortsat at have fokus på miljøet i sit frem-
tidige arbejdsliv som gulvlægger. 

– Vi er nødt til at tænke på bæredyg-
tighed og genanvendelse i vores arbejde. 
Det er godt at vide, at der er en anden 
mulighed end at sende gamle gulve til 
forbrænding. Det sparer ressourcer at 
lade Tarkett genanvende materialet til 
at producere nye gulve. Den mulighed 
vil jeg også være opmærksom på frem-
over, fortæller Jesper Brix.

Målet er et mere 
bæredygtigt byggeri
De udlærte gulvlæggere, som kommer 
på Gulvskolen for at få efteruddannel-
se, bliver også gjort opmærksomme på 
mulighederne for at indsamle og gen-
anvende gulvmaterialer. Gulvskolen ser 
det  nemlig som en vigtig opgave at for-

søge at drive byggebranchen henimod 
mere bæredygtige løsninger.

– Det tager tid at ændre holdninger 
og vaner, men vi forsøger at få en dis-
kussion i gang med gulvlæggerne, så 
vi kan gøre dem opmærksomme på, at 
det er blevet nemt at genanvende gulve, 
siger Jesper Krogh.

”Grøn Gulvlægger” på vej
For at sætte yderligere skub i den bære-
dygtige tankegang hos fremtidens gulv-
læggere planlægger Gulvskolen lige nu 
et nyt tillæg til uddannelsens hovedfor-

løb med navnet ”Grøn Gulvlægger”. Her 
vil  der i endnu højere grad blive stillet 
krav til elevernes brug af materialer og 
deres forståelse for arbejdet med bære-
dygtighed i praksis.

– Lige nu arbejder vi på at define-
re det præcise indhold i uddannelsen. 
Vi er i forvejen rigtig langt med vores 
bæredygtighedsfokus, og med uddan-
nelsen ”Grøn Gulvlægger” tager vi end-
nu et skridt i den  rigtige retning, slut-
ter Jesper Krogh.

-kis

Tarkett har indgået et 

samarbejde med Gulv-

skolen i Viborg – bl.a. 

med Tarketts ReStart-

program til indsamling 

af gamle vinylgulve og 

installationsspild fra 

elevernes projekter.

BÆREDYGTIGHED

www.mapei.dk

Nyt vådrumssystem til LVT Design 
vinylfliser med lav indbygningshøjde. 

Systemet har Dansk MK-godkendelse.

NYHED!

Få jeres kunders
opmærksomhed
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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

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

Redaktion:
Kim Sejr, redaktør
kis@odsgard.dk
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Forretning og naturen er hans hjertesager
I 2030 er det målet, at alle tæpper fra Ege Carpets kan genbruges, genanvendes eller komposteres, fortæller den nytiltrådte direktør for Ege Carpets A/S, Rune Stephansen

T E K S T:  S U S A N N E LU N D B E C K ,  J O U R N A L I S T ·  F OTO: E G E C A R P E TS A/S

Rune Stephansen tiltrådte den 1. juni som ny administrerende direktør for Ege Carpets. Han kommer fra koncer-nen Nobia Denmark, der tæller kendte brands som HTH køkkener, uno form og Invita. Her har han de seneste 11 år haft ledende roller, senest som admi-nistrerende direktør for de 1.400 med-arbejdere. Med Rune Stephansen får tæppegiganten en stærk profil, der har stor erfaring med organisationsudvik-ling og med at stå i spidsen for større 

samarbejdende organisationer. Men det er faktisk noget helt tredje, der fik den 55-årige til at sige ja til jobbet.

Hvad tiltrækker dig særlig ved dit nye job?
– Jeg synes, Ege Carpets er en fanta-stisk spændende virksomhed, der har en mangeårig tradition for at have fokus på bæredygtighed. Det gode arbejde kommer vi til at fortsætte. Vi skal vær-ne om naturen og videreudvikle bære-dygtig produktion. I 2030 er vores mål, at alle tæpper fra Ege Carpets kan gen-bruges, genanvendes eller komposteres. Virksomheden har en professionel til-gang til bæredygtighed og er førende.

Har du erfaring fra dine tidligere jobs med bæredygtighed?
– Jeg har ikke tidligere arbejdet direkte med bæredygtighed, men dagsordenen ligger mig personligt meget på sinde. Jeg har et stort hjerte for at drive forret-ning og for naturen, og egentlig skul-le jeg have været biolog eller geolog. Men så havnede jeg i forretning. Nu har jeg så fået chancen for at arbejde med noget, som samtidig betyder meget for mig personligt. Så job og interesser går ligesom op i ét.

Hvad vil du ellers fokusere på?
Vores ambition er at vokse og vinde ind i Europa. Især på vores primære marke-der i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frank-rig, Holland og England, er det et stort potentiale for vækst. Vi er globalt til ste-de, og Ege Carpets er et internationalt brand. Men vi skal også sikre os, at vi bliver opfattet, som vi gerne vil. Vi er i gang med at kortlægge vores position på de forskellige markeder. Det gælder om, at vi udlever vores potentiale. Mit 

fokus vil derfor ud over bæredygtighed ligge på design og kvalitet. 

Hvad er dine første 43 arbejdsdage gået med?
Jeg har talt med rigtig mange men-nesker, og jeg har været på alle vores fabrikker. Men jeg har endnu til gode at følge en ordre fra design til produk-tion. Det glæder jeg mig til.

Om Rune 
Stephansen privat
Er svensk gift med Anna Karin, der er kemiker på Göteborg Universi-tetshospital. Sammen har de tre voksne børn i Sverige. Parret bor syd for Göteborg, og Rune Ste-phansen pendler til arbejdspladsen hos Ege Carpets i Herning søndag aften og hjem igen til Sverige fre-dag. De har boet i Sverige siden 1993, men Rune er vant til at pendle imellem Sverige og Danmark. Det har han gjort de sidste 11 år, hvor turen er gået til Ølgod, hvor Nobia Denmark har til huse. Før jobbet hos Nobia DK var han administre-rende direktør for Marbodal, der er den svenske del af Nobia. Rune Ste-phansen har en uddannelse som markedsøkonom fra Aarhus Han-delsskole. I fritiden lægger han stor vægt på at holde sig i form for at holde sig fit og i balance. 

Rune Stephansen, 55, 
er ny administrerende 
direktør for Ege Car-
pets A/S. Han efterføl-
ger John Vestergaard 
og Svend Aage Færch 
Nielsen, der de sidste 
14 år sammen har 
udgjort ledelsen i 
tæppekoncernen. 

INTERVIEW
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Ny kollektion: ReForm Transition af Manganèse Éditions Transition afspejler naturens regulære genanvendelsesproces med frø, der 
omdannes til modent, blomstrende løv, som med tiden forvitres til skrøbelige 
teksturer, der igen bliver til frø, så det hele starter forfra. Den flerdimensionelle 
løkkekonstruktion føjer dybde og interessante detaljer til mønstrene Seed, Leaf 
og Fibre, som fås i bløde farver nøje udvalgt for deres evne til at skabe et godt fy-
sisk og mentalt miljø. Da Transition fås som tæppefliser, planker og væg-til-væg-
tæppe, er mulighederne for at skabe unikke gulvdesign uendelige. Transition 
Mix-fliserne udgør et ekstra designværktøj, som muliggør skiftende farveforløb 
med elegant integrerede overgange, der flyder harmonisk henover gulvet, når 
to eller flere nuancer kombineres. Kollektionen er produceret af regenereret 
garn og genbrugte plastflasker.

egecarpets.dk

SOLIDE FORBINDELSER

GulvPartneren

TRÆNGER DIN 
FAGLIGHED TIL ET 
EKSTRA BOOST?
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Deadline Omdeles fra

Nr. 1 25. februar 25. marts – uge 12

Nr. 2 31. maj 24. juni – uge 25

Nr. 3 31. august 23. september – uge 38

Nr. 4 31. oktober 21. november – uge 47

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

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

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



Annonceinformation 2022

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  19.995,-
Til kant format, bredde x højde:

210 x 297 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.dkMagasinet Gulv forbeholder sig ret til ændringer.

A
B

AA
BB

BAAA BB

Pris i DKK s/h

Få Sponsoreret indhold 
med i magasinet Gulv

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.

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: ISO Coated v2 (basICColor)
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.

Indstik

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk



Sponsoreret indhold

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

har aldrig været nemmere! 

Med Roth Compact® system er det ikke alene muligt at etablere 

gulvvarme på eksisterende gulve. Det er også blevet væsentligt 

nemmere – og billigere – at etablere i såvel stue- som kælderplan. 

Det er villaen i Hillerød et glimrende eksempel på

Et ønske om at udvide boligarealet førte 

til inddragelse af husets kælder til bebo-

else. Hvor der før var et stort rum, skul-

le der nu etableres en række nye. Disse 

talte et stort soveværelse med walk-in 

closet, et mindre gæsteværelse, kontor, 

badeværelse og hobbyværksted. Der-

til naturligvis også gangarealer. Man 

ønskede samtidig at den primære var-

mekilde på de nye kvadratmeter skulle 

være gulvvarme. 

Sammenlignet med øvrige etager 

i en bolig, kræver gulvvarme netop i 

kælderen en effektiv isolering nedad, 

da varmen ellers blot vil forsvinde ned 

gennem gulvet og videre ned i jorden 

i stedet for at sprede sig op og ud som 

varme i boligen. I forbindelse med den-

ne bolig var det imidlertid ikke muligt 

at grave op og isolere nedad, som man 

normalt ville gøre inden etableringen 

af et gulvvarmesystem. Her lå allerede 

et solidt betongulv, som det ville koste 

både kroner og kræfter at bryde op. Så 

i stedet valgte man at kigge efter alter-

native løsninger. 

Sparer mindst en arbejdsgang

Valget faldt på Roth Compact® system, 

så man i en og samme arbejdsgang kun-

ne lægge både isoleringen og gulvvar-

mesystemet direkte oven på det eksiste-

rende betongulv. Berggreen VVS stod 

for arbejdet, og her er man slet ikke i 

tvivl om at Compact Systemet fra Roth 

er et system ud over det sædvanlige. Det 

Billedtekst herAs exceate idus, si ut qui adis eos 

experia ad est, ipidercius que et pelibus rem a 

nat. Poriorum sequas atquia cor autes sa dolup-

tate dolorib ustiis eturept aeruptassus.

ANNONCE

Med Sponsoreret indhold kan du få en omtale med i magasinet Gulv

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.

Skriver vi artiklen, så sender vi den også ud til 25.000 modtagere af nyhedsbrevet på vores søster-
medie BygTek.dk. Desuden vil artiklen ligge i sektionen Gulv på BygTek.dk.

Få Sponsoreret indhold med i GULV

uligt 

man 
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ystem, 

ng kun-

ulvvar-

eksiste-

VS stod 

et ikke i 

fra Roth 

lige. Det 
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fortæller Philip Amos Naim, medejer 

af Berggreen VVS, der lagde gulvvar-

me i villaens kælder:

– Med dette koncept var det muligt at 

sløjfe mindst en arbejdsgang, eftersom 

vi ikke først skulle fjerne et eksisteren-

de gulv og derefter etablere et helt nyt. 

Og så minimerede det også både 

byggerodet og byggetiden.

Der er ifølge ham også man-

ge andre fordele ved netop den-

ne løsning: 

– Sammenlignet med mange 

andre former for gulvvarme er det 

utrolig nemt at arbejde med. Det 

er desuden væsentligt mere solidt 

og stabilt og dermed ikke helt så 

nemt at ødelægge eller komme til 

at lave skader på under lægningen, 

ligesom det er utrolig let at skære 

i, når der skal skæres føringsveje. 

Det er bare at følge anvisninger-

ne! Nemmere bliver det næsten ikke.

God kundeservice sikrer  

det rigtige resultat

I forbindelse med kælderen blev der lagt 

Roth gulvvarme i alle rummene – dog 

undtaget badeværelset. Her blev gul-

vet støbt med Roth gulvvarmerør og 

afsluttet med klinker. På helt traditio-

nel vis. I alle øvrige rum blev der efter-

følgende afsluttet med trægulve i den 

anbefalede tykkelse, således at varmen 

kunne trænge op og skabe et lunt og 

godt indeklima i boligens nederste eta-

ge. Netop anvendelsen af Roth i denne 

forbindelse var ikke tilfældig. For ifølge 

Philip er Roth Compact® system sær-

ligt velegnet at anvende på steder, hvor 

man ikke kan etablere nye føringsveje. 

Det kan være i et-planshuse eller som 

her – ved inddragelse af en kælder til 

beboelse. Det kan ydermere anvendes 

i såvel tørre som vådrum samt i nybyg-

geri og eksisterende boliger. Så mulig-

hederne er mange! 

Philip fremhæver desuden det særli-

ge samarbejde der har været med Roth 

undervejs i hele projektet. 

– Roth Danmark har en yderst for-

nuftig kundeservice, hvor det altid er 

muligt at få en kompetent og brugbar 

rådgivning både før og under processen. 

Og er der brug for det, kommer de 

også gerne ud til det enkelte pro-

jekt med råd og vejledning, hvis 

man skulle være i tvivl om noget.

I forbindelse med etable-

ring af gulvvarme i villaen i Hil-

lerød, faldt valget naturligt på 

Roth Compact® system. En af de 

væsentligste årsager til dette er, at 

netop Roth Compact® pladerne 

har en lav byggehøjde, pladerne 

består af en hård EPS-isolering 

med støbte spor og pålimet var-

mefordelingsplade i 0,5 mm tykt 

aluminium, dette gør at varmen 

fordeles effektivt ud i overgulvet, selv 

ved lav fremløbstemperatur. 

– Vi bruger så vidt muligt altid Roth 

Compact, når vi skal etablere gulvvar-

me, da det – lige som Roths øvrige pro-

dukter – er yderst simpelt at arbejde 

med, slutter Philip fra Berggreen VVS.

Fordele ved brug af Roth 

Compact® systemplader: 

• Kan lægges på eksisterende gulve

• Giver minimalt byggerod og byggetid

• Sikrer hurtig og enkel installation

• Har lav byggehøjde på blot 14-24 mm

• Mulighed for valgfrit overgulv

• God varmefordeling med øget komfort

• Kan give besparelser på 12-20% på 

varmeregningen
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