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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.
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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

Billedtekst her

ANNONCE

Din kontakt til arkitekter, 
indretnings arkitekter og 
hele gulvbranchen

Sponsoreret indhold

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

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

SPONSORERET INDHOLD

SPONSORERET INDHOLD

Medieplan
2023

Gulvets producenter har fuldt fokus på bæredygtighed
Gulvbranchen og klimakravene25 Hours Hotel med farver og forskellige gulve

Kastrup Gulve satser på eksklusiv vedligeholdelse
10.000 kvm gulv i Østre Landsret
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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

Få jeres kunders 
opmærksomhed
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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

Udgivelser 2023

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

Annonceinformation 2023

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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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. 

Formater og priser

1/1 side  17.995,
Bredde x højde:

190 x 270 mm

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

1/2 side  11.995,
Bredde x højde:

A:   93 x  270 mm
B: 190 x  133 mm

1/4 side  7.995,
Bredde x højde:

A:   93 x  133 mm
B: 190 x  67 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

BA

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.

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

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

GULV 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 GULV. 

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
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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

Udgivelser 2023

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

Annonceinformation 2023

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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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. 

Formater og priser

1/1 side  17.995,
Bredde x højde:

190 x 270 mm

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

1/2 side  11.995,
Bredde x højde:

A:   93 x  270 mm
B: 190 x  133 mm

1/4 side  7.995,
Bredde x højde:

A:   93 x  133 mm
B: 190 x  67 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

BA

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.

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

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

GULV 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 GULV. 

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
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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
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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

Billedtekst her

ANNONCE

Din kontakt til arkitekter, 
indretnings arkitekter og 
hele gulvbranchen

Sponsoreret indhold

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

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

SPONSORERET INDHOLD

SPONSORERET INDHOLD

Medieplan
2023

Gulvets producenter har fuldt fokus på bæredygtighed
Gulvbranchen og klimakravene25 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

Få jeres kunders 
opmærksomhed
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