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aftrykket ved at vælge de rigtige materialer og sørge for, at de bliver genanvendt, forklarer Jesper Krogh.

Mere bæredygtig tankegang
blandt eleverne
Jesper Brix er en af de elever, som under
sin uddannelse har været med til at indsamle 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 fremtidige arbejdsliv som gulvlægger.
– Vi er nødt til at tænke på bæredygtighed 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 fremover, fortæller Jesper Brix.

Fremtidens gulvlæggere
skal tænke bæredygtigt

søge at drive byggebranchen henimod
mere bæredygtige løsninger.
– Det tager tid at ændre holdninger
og vaner, men vi forsøger at få en diskussion 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 bæredygtige tankegang hos fremtidens gulvlæggere 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 bæredygtighed i praksis.
– Lige nu arbejder vi på at definere det præcise indhold i uddannelsen.
Vi er i forvejen rigtig langt med vores
bæredygtighedsfokus, og med uddannelsen ”Grøn Gulvlægger” tager vi endnu et skridt i den rigtige retning, slutter Jesper Krogh.
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– Vi er nødt til at
tænke på bæredygtighed og genanvendelse
i vores arbejde. Det er
godt at vide, at der er
en anden mulighed
end at sende gamle
gulve til forbrænding,
siger gulvlæggereleven Jesper Brix

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

Tarkett har indgået et
samarbejde med Gulvskolen i Viborg – bl.a.
med Tarketts ReStartprogram til indsamling
af gamle vinylgulve og
installationsspild fra
elevernes projekter.

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 gulvlæggere 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 uddannes fremtidens gulvlæggere til at tænke grønnere i hele processen.
Tarkett har, som en af de store gulvproducenter i Danmark, fokuseret på
bæredygtige gulvløsninger gennem
mange år. Det har derfor været helt
naturligt for dem at indgå i et samarbejde 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 filosofi hos eleverne om, at der ikke skal
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bæres noget ind i et byggeri, som ikke
kan tages ud og genanvendes på et senere tidspunkt, forklarer Jesper Krogh,
underviser på Gulvskolen.

Fokus på genanvendelse
i praksis
Som et led i samarbejdet benytter eleverne på Gulvskolen sig blandt andet
af Tarketts ReStart-program til indsamling af gamle vinylgulve og installationsspild fra elevernes projekter. Hvor
overskudsmateriale tidligere blev indsamlet og sendt til forbrænding, bliver
det nu indsamlet i big bags og returneret til Tarkett, der genanvender materialerne som råvarer i produktionen.
Eleverne sorterer selv materialet i
forskellige big bags og lærer om processen bag ReStart-programmet gennem videoer og dialog på uddannelsen. På den måde får de en forståelse
for hele processen fra indsamling til

bearbejdning, genanvendelse og produktion af nye gulve.
– For os er det vigtigt, at de unge
forstår, hvordan de kan være med til
at spare ressourcer og mindske klima-

Nyt vådrumssystem til LVT Design
vinylﬂiser med lav indbygningshøjde.
Systemet har Dansk MK-godkendelse.

Fakta om
Tarkett ReStart
ReStart er Tarketts program til indsamling og genanvendelse af gamle gulve og installationsspild. Programmet omfatter i dag indsamling
af vinyl, linoleum og tæppefliser.
I 2020 indsamlede Tarkett ca. 600
tons gamle gulve og installationsspild 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.
www.mapei.dk
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Ege Carpets sager
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riske måtte
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Issue dates and features 2022

Your media contact to architects, interior designers
and the entire flooring industry
The magazine Gulv gives you the opportunity to precisely
market your solutions and products within flooring.

contractors, consulting engineers, municipalities, hotels,
contract furniture dealers, banking and finance, as well as
selected showrooms.

Gulv is published in collaboration with Gulvbranchen and is
the only media communicating purposefully to the contract
market for flooring.

Gulv is also digitally distributed to 25,000 recipients of the
newsletter on our sister media BygTek.dk.

The magazine Gulv is published together with the magazine
BYGGERI and disseminates the latest trends in flooring.
It focuses on current news within both semi-hard and hard
wood floors as well as carpets and accessories – and presents solutions and projects that focus on the interaction
between flooring and the rest of the interior design.
The magazine Gulv is published to over 6,500 architects,
interior designers, the floor industry, construction companies,

The same prices and quantity discounts apply here.

Sales department
Michael Staal
Sales Manager
staal@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 21

Editorial
Kim Sejr
Editor
kis@odsgard.dk
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Forretning og natu
re
er hans hjertesage n
r

I 2030 er det måle
t, at alle tæpper fra
Ege Carpets kan
genbruges, genanven
des eller komposte
res, 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
OURNALIST · F
OTO: E G E C A R P
E T S A/S

Om Rune
Stephansen privat

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

Rune Stephansen
tiltrådte den 1. juni
som ny administrere
nde
Ege Carpets. Han komm direktør for
er fra koncernen Nobia Denma
rk, der tæller kendte
brands som HTH køkken
er, uno form
og Invita. Her har
han de seneste 11 år
haft ledende roller,
senest som administrerende direktø
r for de 1.400 medarbejdere. Med Rune
Stephansen får
tæppegiganten en
stærk profil, der har
stor erfaring med organi
sationsudvikling og med at stå
i spidsen for større
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Hvad vil du ellers fokuse
re på?
Vores ambition er at
vokse og vinde ind
i Europa. Især på vores
primære markeder i Tyskland, Østrig,
Schweiz, Frankrig, Holland og Englan
d, er det et stort
potentiale for vækst.
Vi er globalt til stede, 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 kortlæ
gge vores position
på de forskellige marked
er. Det gælder
om, at vi udlever vores
potentiale. Mit

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 administrerende direktør for
Marbodal, der er
den svenske del af
Nobia. Rune Stephansen har en uddann
else som
markedsøkonom
fra Aarhus Handelsskole. I fritiden
lægger han stor
vægt på at holde
sig i form for at
holde sig fit og i balance
.

Ny kollektion: ReForm
Transition af Manganè
se Éditions
Transition afspejler
naturens regulære
omdanne s til modent,
genanvendelsespr
oces med frø,
blomstrende løv,
teksturer, der igen
der
som med tiden
bliver til frø, så
forvitres til skrøbelig
det hele starter
løkkekonstruktion
e
forfra.
føjer dybde og
interessante detaljer Den flerdimensionelle
og Fibre, som fås
i bløde farver nøje
til mønstrene Seed,
udvalgt for deres
Leaf
sisk og mentalt
evne til at skabe
miljø. Da Transitio
et godt
n fås som tæppeflis
tæppe, er mulighed
er, planker og væg-til-v fyerne for at skabe
Mix-fliserne udgør
ægunikke gulvdesig
n uendelige. Transitio
et ekstra designvæ
med elegant integrere
rktøj, som muliggør
n
skiftende farveforl
de overgange,
to eller flere nuancer
der flyder harmonis
øb
k henover gulvet,
kombineres. Kollektio
garn og genbrugt
når
nen er producer
e plastflasker.
et af regenere
ret
egecarpets.dk

TRÆNGER DIN
FAGLIGHED TIL
ET
EKSTRA BOOST?
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Deadline

Distributed

No. 1

25 February

25 March – week 12

No. 2

31 May

24 June – week 25

No. 3

31 August

23 September – week 38

No. 4

31 October

21 November – week 47

Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Gulv, Byens Boligforeninger and Lager & Transport – Logistikmagasinet.
Digital platforms: UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk and IT-Reload.dk

Subject to change without prior notice.

samarbejdende organis
ationer. Men det
fokus vil derfor ud
er faktisk noget helt
over bæredygtighed
tredje, der fik den
ligge på design og
55-årige til at sige ja
kvalitet.
til jobbet.
Hvad er dine første
Hvad tiltrækker dig
43 arbejdsdage
særlig
gået med?
ved dit nye job?
Jeg har talt med rigtig
– Jeg synes, Ege Carpet
mange mens er en fanta- nesker
stisk spændende virksom
, og jeg har været
på alle vores
hed, der har fabrikk
en mangeårig traditio
er.
Men jeg har endnu
n for at have fokus
til gode
at følge en ordre fra
på bæredygtighed.
design til produkDet gode arbejde
tion. Det glæder jeg
kommer vi til at fortsæt
mig til.
te. Vi skal værne om naturen og videreu
dvikle
bæredygtig produktion.
I 2030 er vores mål,
at alle tæpper fra Ege
Carpets kan genbruges, genanvendes
eller komposteres.
Virksomheden har
en professionel tilgang til bæredygtighed
og er førende.
Har du erfaring fra
dine tidligere jobs
med bæredygtighe
d?
– Jeg har ikke tidliger
e arbejdet direkte
Er svensk gift med
med bæredygtighed
Anna Karin, der
, men dagsordenen
er kemiker på Götebo
ligger mig personligt
rg Universimeget på sinde.
tetshospital. Samme
Jeg har et stort hjerte
n har de tre
for at drive forretvoksne børn i Sverige
ning og for nature
n, og egentlig skul. Parret bor
syd for Göteborg,
le jeg have været biolog
og Rune Steeller geolog.
phansen pendler
Men så havnede jeg
til arbejdspladsen
i forretning. Nu har
hos Ege Carpets i
jeg så fået chancen
Herning søndag
for at arbejde med
aften og hjem igen
noget, som samtid
ig betyder meget for
til Sverige fredag. De har boet i
mig personligt. Så
Sverige siden
job og interesser går
1993, men Rune er
ligesom op i ét.
vant til at pendle

Ad information 2022
Sizes and prices

Discount
Price b/w

1/1 page

2,395 EUR

Width x height:

176 x 262 mm
To the edge (cut):
210 x 297 mm
+ 3 mm on all 4 sides
1/2 page

1,595 EUR

3 - 4 placements ....................................................................... ÷15%
5 - 7 placements ....................................................................... ÷20%
8 or more placements ............................................................... ÷25%
Cross media discount! We offer a discount when you put your
ad in one or more of our magazines: Mester & Svend, BygTek,
Byggeri, Puff and Lager & Transport – Logistikmagasinet.
All ads must be ordered at the same time and published within
12 months.

Width x height:

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

A

Colour and placement surcharge

B

1 colour:
2 colours:
3 colours:
1/4 page

Placement surcharge: Page 7: +10%, page 9: +5%.

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

Inserts

B
Back cover page

All colours must be CMYK-separated.

1,095 EUR

Width x height:

A

162,- EUR
324,- EUR
486,- EUR

2,695 EUR

An insert is an effective marketing tool, ensuring your message a
great attention and leaves a positive impression on the readers.
Please ask for special quotation.

Width x height:

210 x 297 mm

General information

Bleed: + 3 mm on all 4 sides

Ads must be delivered as a hi-res CMYK-separated PDF-file by
e-mail to ads@odsgard.dk.
Recommented colour profile: ISOcoated_v2_bas
Recommented resolution: 254 dpi (100 pixel per cm)
Paper: 115 g gloss. Magazine size: A4 (w: 210 mm, h: 297 mm)

Get an advertorial in GULV
Advertorial

2,565 EUR

2/1 page

- Please send text and photos.
We do the layout.

Advertorial

All prices are exclusive VAT and possible artwork.

1,755 EUR

1/1 left page

- Please send text and photos.
We do the layout.

'Gulv' undertakes no responsibility for errors in the submitted electronic ad material, for material handed in too late, as well as strikes
and other kinds of force majeure cannot lead to 'Gulv' being liable
in any damages.
A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/completely ready material provided by approved advertising/media agencies. Inserts and colour surcharges are exempt from reimbursement.
Ad material: Mail to ads@odsgard.dk

With an advertorial you can bring information about your products
and solutions.
Our journalists are happy to write your advertorial, so you get the
right message to the readers. Prices start from 535 EUR.

Odsgard A/S · Naverland 8 · DK-2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tel. +45 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Advertorial

Get your story in GULV
– We will send it to your customers
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Use an advertorial to get your news in the printed magazine Gulv.
Your news can be everything from client-cases to insights on new products or solutions.
We can help write your advertorial, making sure the reader gets the intended message.
The advertorial can be used in other marketing-efforts as well, e.g. sent out in a newsletter, as a reference on
you website or as part of a business proposal.
We believe that all companies have stories to be told, but that most good stories stay within the corporate
sphere.
The price for an advertorial is 2,565 EUR for a full page and 1,755 EUR for a spread.
If we are to write your advertorial, prices start from 535 EUR.
If our in house journalist writes your advertorial, we will distribute this to more than 25,000 recipients of our
sister media BygTek.dk's newsletter. In addition, the article will be placed in the 'Flooring' section on BygTek.dk.

Contact Sales Manager Michael Staal on +45 46 93 66 21 or by email at staal@odsgard.dk

