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Vi finder altid en løsning 
i fællesskab

Straffene i de første to MgO-sager vil bremse brugen og dermed udviklingen af nye og mere 

effektive byggematerialer, frygter flere. Løsningen kan måske være godkendelsesordninger 

som kendes fra udlandet

Læs side 6-7

Sådan tøjler 
Cityringen ulykkerne

Læs side 8

MgO-sager kan skabefrygt for nye materialerBiokompositplade i ler og spån 

skal give mere bæredygtige og 

åndbare træbyggerier
Læs side 8

134 udtjente vinduer bliver genanvendt som isoleringsmateriale

I upcyclingskonceptet ’Fra glas til uld’ 

får gamle vinduer nyt liv som isolering 

i parcelhuse

Læs side 14

Startede værktøjs-webshop i sit værkstedMøbelsnedkeren Søren Ulrich syntes, det var svært at 

finde ordentligt værktøj i Danmark. Derfor begyndte 

han selv at importere kvalitetsværktøj, som han sælger 

online.

Læs side 24

Svært for EUX-tømrere t få foden indenformkring 30 % af eleverne har problemer med at finde en 

eplads efter grundforløbet.
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Læs Nyt om Bæredygtighed

Tillæg lige til at tage ud

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
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Fibercementplanken er en 
meningsfuld investering

Af Daniel Christensen

Der kan være mange gode grunde til, 
at almindelige husejere med fordel 
kan investere i fibercementplanker til 
beklædning af deres huse. Det mener i 
hvert fald Mette Winther, der er Brand 
Manager for Cedral, tidligere Ivarplank. 
Cedral er lette facadematerialer af 
fibercement og sælges via Etex Nordic.

- På trods af at Cedral ikke er træ, men 
fibercementplanker, så er de bestemt 
relevante at overveje, når vi taler om 
grøn omstilling. Med Cedral slipper man 
nemlig for at belaste miljøet med eksem-
pelvis maling, olie eller imprægnering, 
da plankerne kun kræver meget begræn-
set vedligeholdelse og har en levetid 
på op til 50 år, hvis de ellers monteres 
efter gældende monteringsanvisninger. 
Samtidig er det også mere bæredygtigt 
at renovere end at bygge nyt. Også her 
er Cedral et oplagt valg, når det handler 
om at renovere og energioptimere faca-
den. Man sparer ressourcer og forlænger 
levetiden på boligen, siger Mette Winther 
og tilføjer:

I en tid, hvor bæredygtighed og energioptimering kun kommer til at 
spille en større rolle i den offentlige diskurs, må der tænkes i alternativer 
til kendte metoder, som ikke er belastende for kloden. Ikke mindst i 
byggeriet. Cedral fibercementplanker er et konkret eksempel på et 
materiale, der kan løse flere udfordringer i en verden i konstant udvikling

- Et andet punkt, hvor Cedral også går 
hånd i hånd med bæredygtighed, er, at 
plankerne er genanvendelige på andre 
dele af boligen. Hvis man eksempelvis 
har haft nogle planker på en gavl, men 
ønsker at genbruge dem på andre dele af 
boligen eller til et skur eller en carport, 
så kan man nemt skrue plankerne ned og 
evt. rengøre dem med mild sæbevand og 
monterer dem dér, hvor det ønskes. 

Også en gevinst, hvis man 
vil energirenovere
Hvis man arbejder i branchen, kender 
man alt til de væsentligste fordele ved 
at benytte sig af fibercementplanker i 
stedet for træ til facadebeklædning. Den 
lidt dyrere investering bliver udlignet 

over år, når træfacaden skal vedligehol-
des, udskiftes og renoveres. Og i mod-
sætning til træ rådner det ikke, Fiberce-
ment er desuden et materiale med brand-
hæmmende egenskaber. Plankerne er 
certificeret i den højeste brandklasse og 
udvikler ikke røg, når de udsættes for 
ild. Samtidig er de modstandsdygtige 
overfor svamp og insektangreb.

Men ifølge Mette Winther er der andre, 
mindre åbenlyse gevinster ved at få 
fibercementplanker monteret.

- Gas-problematikken fylder en del i 
medierne i øjeblikket. Der er stadig utro-
lig mange gasfyr, som ikke kan nå at blive 
konverteret i år. Derfor er det så vigtigt, 
at vi peger på energirenovering, som det 
første man bør overveje. Det vil også 
komme godt tilbage, når man senere skal 
skifte varmetype, siger hun og fortsætter:

- Mange går nok med overvejelserne 
om at sætte gang i energirenovering og 
undersøger mulighederne for alternative 
energikilder samt optimering af deres 
klimaskærm. Her spiller Cedral en vigtig 
rolle. Én ting er selve bagbeklædningen 
og isoleringsmaterialet. Noget andet er 
Cedral, som den ydre del af klimaskær-
men, der er med til at sikre en sund og 
holdbar facade. Cedral kræver nemlig 
en ventileret facade, hvorved man und-
går fugt og svamp. Man opnår hermed 
en meget sund 'klimaskærm', der holder 
i mange år fremover. Så når man nu 
alligevel står for at skulle efterisolere 
sine gavle, så kan man i samme omgang 
spare en del på renovering fremover 
ved at erstatte sine trægavle med Cedral 
fibercementplanker.

Cebral fibercementplanker fås i 29 
farver og to forskellige overflader. En 
overflade med træstruktur, der ligner træ 
til forveksling, samt i en glat overflade.

daniel@odsgard.dk

Man slipper for at male Cedral fiberce-
mentplanker hvert 4. eller 8. år. Og man 
kan let reperarere plankerne med lidt repa-
rationsmaling, hvis de skulle få en mindre 
skramme.

Hjemtager og gensælger overskudstræ 

Der er ingen grund til at kassere anvendt 
træ, hvis det fortsat er brugbart. Derfor 
tilbyder Platform.as nu sine kunder at 
hjemtage anvendt træ fra projekter, hvor 
platformsløsninger fra udlejningsvirk-
somheden har indgået. Det sker med 
henblik på at genbruge træmaterialer, 
som efter en grundig gennemgang vur-
deres fortsat at leve op til sikkerheds- og 
formålskravene.

- Platform.as indfører primært dette 
tiltag for at spare på naturens ressour-
cer og holde udgifterne nede for vores 
kunder. Derudover ligger tiltaget fint i 
tråd med virksomhedens generelle fokus 
på processer, der understøtter cirkulære 
arbejdsmetoder til gavn for miljøet. Vi 
er naturligvis meget grundige i vores 
gennemgang af det træ, vi tager hjem, 
og alle kunder kan være sikre på, at alt 
træ, de køber af os, er kvalitetsmæssigt 
i orden og lever op til formålet, siger 
Casper Knudsen, direktør i Platform.as.

Som udlejer af arbejdsplatforme byg-
get i kraftigt stål kan det lyde paradoksalt, 
at en virksomhed som Platform.as sidste 
år købte ca. 33.000 meter reglar og lægter 
samt ca. 17.000 m² krydsfiner. 

- Hvis vores arbejdsplatforme ikke kan 
nå ind til en bygnings facade eksempelvis 
pga. en kælderskakt eller eksisterende 

altaner, stiller vi den op, så den er fri af 
facaden. Men så udvider vi platformen 
med et ekstra udtræk ind mod bygningen 
med stålafstivninger og et gulv af reglar 
og finerplader. Det er en meget anvendt 
tilpasning af platformen til det konkrete 
projekt, som optimerer sikkerheden og 
arbejdsforholdene på platformen, forkla-
rer Ulrik Hansen, servicechef i Platform.
as.

Et opgør med 
vanetænkning
Det anvendte træ til et projekt tilhø-
rer kunden, og det er derfor kundens 
ansvar at bortskaffe træet ved projektets 
afslutning. Typisk ender det derfor i en 
affaldscontainer, og det er den vane-
tænkning, som Platform.as nu angriber 
med sit nye genbrugstiltag.

- Når et projekt er afsluttet, er der meget 
af træet, som ikke fejler noget. Nogle af 
finerpladerne er måske blevet beskadiget 
eller har optaget fugt. Men reglarne har 
været beskyttet under fineren og bortset 
fra et par skruehuller, er de så gode som 
nye. Derfor tilbyder vi nu vores kunder 
af aftage al træet for dem, så de slipper 
for at tænke på anden bortskaffelse, siger 
Ulrik Hansen.

Platform.as hjemtager alle, hele kryds-
finerplader, lægter og reglar fra afsluttede 
projekter. Ved hjemkomst af udlejede 
platforme sikrer virksomhedens mod-
tagelseskontrol, at de brugte trævarer 
vurderes og sorteres ud fra specifikke 
krav. Er der eksempelvis brud eller revner 
i reglarne, bliver de kasseret. Det samme 
gælder finerpladerne, som der desuden 
ikke må være skåret i, og finerlagene 
må ikke være skilt ad. Flere kriterier 

indgår, men kan træet genbruges, bliver 
det rengjort og lægges til opbevaring i 
tørvejr – som alt nyt træ – så det ikke får 
fugtskader.

- Efter en grundig sortering og kvali-
tetssikring er vi i stand til at tilbyde det 
fortsat brugbare træ til andre kunder til 
en reduceret pris. På den måde sparer 
vi naturen for unødvendig træfældning, 
og kunderne sparer penge, siger Ulrik 
Hansen. -dc

Platform.as tilbyder nu sine kunder at hjemtage al træ fra platforms løsninger, så det 
kan blive solgt videre til fremtidige platformsmontager. Et tiltag, der både reducerer 
ressourceforbruget og sparer kunderne penge

Et kig ind i Platform.as’ modtagelseskontrol, hvor reglar, lægter og krydsfiner bliver hentet 
ind, sorteret og gensolgt. 

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer. www.jumbo.as

NÅR TOPPEN SKAL NÅS
JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås.
Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment 
omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, 
sækkevogne og meget, meget mere.

Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as.

Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

JUMBO Folde- & Rullestilladser
Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på 
rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige 
hjul Ø125 mm.

Både rulle- og foldestilladser kan også monteres med 
Ø200 mm højdejusterbare hjul.
Stilladsklasse 3

Vejl. priser fra 9.995,-Vejl. priser fra 3.395,- Vejl. pris 2.695,-Vejl. pris fra 4.195,-

JUMBO GIANT Multistige
Multistige model ”Conquest” er fremstillet i aluminium og fås i 3 forskellige størrel-
ser. Stigen er meget fleksibel og kan f.eks. anvendes både som skyde- og wienerstige 
og stå på trapper. 

Stigen er forsynet med flere innovative detaljer, transporthjul, vinklede trin og enkel 
& hurtig indstilling af stigens længde og funktioner. De robuste støtteben sørger for 
ekstra stabilitet og gør yderligere stigen velegnet til brug på ujævnt underlag med 
niveauforskelle, da støttebenene kan forskydes enkeltvis.

JUMBO Vinduespudserstige
Modulbaseret vinduespudserstige i alumini-
um. Består af 3 sektioner (bund-, mellem-, og 
topsektion) som kan kombineres og samles 
uden brug af værktøj. 

Da modulerne hurtigt kan skilles ad er stigen 
særdeles velegnet til daglig transport.

Forsynet med 8 cm brede og vinklede trin, 
samt en solid stigefod - for ekstra komfort og 
stabilitet.

Vinduespudserstigen fås i 3 forskellige sæt 
fra 3,7 til 6,5 m. 

Vejl. priser fra 6.290,-

MODULBASERET

JUMBO Multibuk
Robust & praktisk multibuk, der kan 
anvendes både som lille trappestige og 
multifunktionel savbuk. Brug den f. eks. 
til at skære plader, rør og lister på. Som 
stige er den med sine brede, skridsikre 
trin og sikkerhedsbøjlen en stabil base 
for dine arbejdsopgaver. Kan foldes helt 
sammen til opbevaring eller transport.

Vejl. pris 2.695,-



'Mester & Svend' 2023

'Mester & Svend' – Expected circulation 2023  Number

Carpenters, private address  10,638

Carpenter and joinery companies  5,421

Contractors with carpentry/joinery  1,561

Building constructors/building technicians, engineers  412

Other craftsmen  379

Organizations, schools, suppliers and more  312

Total  18,723

'Mester & Svend' is a unique, target-oriented trade magazine for carpenters and 
joiners as well as their master carpenters.

The master carpenter receive the magazine at his business adress and the carpen-
ter/joiner at his private address. Then they can both make decisions for the benefit 
of the firm as well as their clients.

The times are long gone, when the master carpenter alone determined the choice 
of materials and the purchase of tools and other gear. Today, these important deci-
sions are often made in close collaboration between master and carpenter/joiner. 
And with the supplier on the sidelines.

'Mester & Svend' brings articles that both increase professional knowledge of mate-
rials and products – and inspire and pave the way for new forms of collaboration 
and ways of performing.

As an advertiser and supplier you have a unique possibility to reach the decision 
makers in the carpenters and joiners industry in Denmark with 'Mester & Svend'.

Media Consultant:
Sales Manager 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 22

Your contact to Carpenters and 
the Carpentry Business in Denmark

Editor: 
Daniel Christensen
daniel@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 17

'Mester & Svend' is sent with the decision makers name 
printed on the magazine (or on the foil)

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

Side 26

Nr. 1 – 14. marts 2022

·

Boremaskiner med ledning kan ikke følge med den nye borehammerBosch tøver ikke med at kalde sin nye boremaskine for den kraftigste i sin 

klasse, og den er især god til vertikale opgaverDen nye GBH 18V-28 DC Professional 18V boremaskine fra Bosch er den mest kraftfulde, batteridrevne borehammer med D-skaft i sin klasse. Med en slag-kraft på 3,4 joule er den over 10 % mere kraftfuld end den nærmeste konkur-rencemodel og overgår selv Bosch-mo-dellen med ledning – den populære GBH 2-28 Professional – med en slag-kraft på 3,2 joule.Takket være en kombination af høj ydeevne, lav vægt, slankt design og et D-formet håndtag er GBH 18V-28 DC Professional oplagt til vertikale opgaver – især boring og mejsling i gulvet.
Støvfri boring takket være innovativ støvudsugningGDE 28 D Professional støvudsugeren, som er udviklet specielt til GBH 18V-28 DC Professional boremaskinen, kan nemt monteres, og med en vægt på 800 gram er den 50 % lettere end støvud-sugere i samme kategori på markedet.Støvudsugeren monteres ganske enkelt på værktøjet og beskytter håndværkeren mod støv takket være et HEPA-filter. Det gælder også, når der bores på stillad-ser, i kraner eller på svært tilgængelige områder.

Når motoren på den batteridrevne borehammer begynder at køre, skaber en ekstra ventilator i værktøjet et vakuum og suger borestøvet direkte ind i støvkassen. Dermed har udsugeren ikke brug for sin egen energikilde, og batteriet kan derfor holde længere end andre varianter på markedet.
GBH 18V-28 DC Professional er udstyret med Vibration Control, som er 

et aktivt vibrationsdæmpningssystem, der gør det rarere og mere sikkert for håndværkeren at bruge værktøjet i læn-gere tid ad gangen. Derudover indeholder borehamme-ren KickBack Control, som sikrer, at hvis borehammeren drejer pludseligt eller uforudsigeligt rundt om boreaksen, eksempelvis hvis boret sidder fast i armeret beton, så slukker den integrerede 

sensor for motoren på en brøkdel af et sekund. Dette forhindrer uventet tilbage-slag og kan derfor reducere risikoen for personskade.

En del af 18V-batteri-platformen
GBH 18V-28 DC Professional borema-skinen er udstyret med 18V-batterier. Håndværkere kan bruge de højtydende ProCore 18V-batterier med en kapa-citet på 4,0 Ah til 12,0 Ah til særligt krævende bore- og mejselopgaver. Bat-teriplatformen er kompatibel med fle-re værktøjsproducenter, hvilket gør det muligt for håndværkere nemt at bruge det batteri, der ligger ved hånden. -dc

Ny dykkerpistol fra Milwaukee spytter tre dykkere i sekundet

Efter at have lyttet til sine brugere har Milwaukee udviklet det gamle design på tidligere produkter og introducerer nu sin nyeste generation af dykkerpisto-ler, som producenten selv hævder har kraft nok til at skyde dykkere i hårdt træ, samtidig med at der efterlades rene, ensartede sømhuller.- Milwaukee Tools nye sortiment af dykkerpistoler er designet til hurtighed og præcision. Vi er i år stolte af at kunne lancere anden generation af vores bat-teridrevne 15G og 16G dykkerpistoler. Der skal ikke anvendes gaspatroner, og med en kraft til at skyde dykkere ind i de mest krævende materialer sikrer vi, at vores brugere er produktive hele arbejdsdagen, skriver Milwaukee i en pressemeddelelse.Både 15G og 16G dykkerpistoler har funktioner til sekvens- og serieskydning, samtidig med at ’Ready to Fire’-teknolo-gien sørger for, at opstartstiden mellem hver dykker elimineres.Med rene og ensartede sømhuller, der giver mindst mulig skade på det færdige materiale, medfører værktøjet mindre arbejde til udfyldning og efterbehandling af sømhuller. Værktøjets fjedermekanis-

me er tilpasset forholdet mellem kraft og ensartet ydeevne og leverer kraft som pneumatiske maskiner.Dykkerpistolerne er designet i en kom-pakt størrelse, der giver brugerne frit udsyn til præcis placering af sømmene. Ingen gaspatroner eller rengøring kræ-ves, hvilket giver holdbarhed og pålide-

lighed til de mest krævende brugere samt næsten ingen vedligeholdelse.Værktøjets benytter en kulfri Power-state motor, som er designet til at levere holdbarhed og driftssikkerhed, hvilket blandt andet betyder, at dykkerpistolerne kan skyde op til tre dykkere i sekundet.
 -dc

M18 Fuel 15 GA 
dykkerpistol 
(M18 FN15GA-0X)
Magasinvinkel: 

34°Dykkerdiameter: 1,8 mmSømtype: 
32-64 mmMagasinkapacitet søm: 110Vægt inkl. M18 B2-batteri: 3,1 kgLED-arbejdslys 

Vendbar bælteclips 
Hurtig adgang og let afhjælpning af tilstopninger 
Tre mundstykker med tilbehørsrum Værktøjsfri, hurtig og nem dybdeju-stering

Fås kun uden batterier og lader.

Fakta

M18 Fuel 16 GA 
dykkerpistol 
(M18 FN16GA-202X)
Magasinvinkel: 

20°Dykkerdiameter: 1,6 mmSømtype: 
32-64 mmMagasinkapacitet søm: 110Vægt inkl. M18 B2-batteri: 3,1 kgLED-arbejdslys 

Vendbar bælteclips 
Hurtig adgang og let afhjælpning af tilstopninger 
Tre mundstykker med tilbehørsrum Værktøjsfri, hurtig og nem dybdeju-stering

Leveres med 2 x 2,0 Ah Redlithium batterier, 26 min. hurtiglader i HD Box.

Fakta

Med den såkaldte Ready to Fire-teknologi kan de nye dykkerpistolers 
opstartstid mellem hver dykker elimineres, og de skal næsten ikke 
vedligeholdes 

Læs mere om M18 Fuel dykkerpistolerne, se videoer af dem i aktion eller find nær-meste forhandler på Milwaukees hjemme-side.

GBH 18V-28 DC Professional ledningsfri borehammer og GDE 28 D Professional støvudsuger 

vil være tilgængelige fra marts 2022.

GDE 28 D Professional
Max. borediameter: 28 mmMax. boredybde: 100 mmMax. borelængde: 265 mmDimensioner 

(l x h x b): 425 x 191 x 80 mmVægt uden batteri: 0,8 kg

Fakta
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Sponsoreret indhold

ENERGETIC er Danmarks mest kompakte H-mærkede håndværkerstøvsugerI dette efterår præsenteres en nyhed, som mange håndværkere har spurgt efter, i meget 

lang tid. Den tyske støvsugerproducent Starmix er nu klar med en længe ventet produkt-

nyhed specielt til det danske marked. En kompakt og hårdfør håndværkerstøvsuger som 

er H-klassificeret og dermed godkendt til alt slags støvHåndværkere vil have plads til alt deres 

-
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-

-

-
-

-

-

-

-

 

Dansk tømrer blev nummer 7 ved WorldSkills i Basel

Af Daniel Christensen

21-årige Nicklas Veber Stryhn fra Tøm-rerfirmaet Mester Madsen A/S i Præstø repræsenterede i midten af oktober Dan-mark ved WorldSkills i Basel, og det slap han ganske hæderligt fra med en flot 7. plads.
- Det var en lidt skør oplevelse at være med. Der er mange følelser i spil under konkurrencen, og jeg gik hele tiden fra glæde, når noget lykkedes, til frustrati-on, når det ikke gjorde. Det var en svær opgave – niveauet var ok, men omfanget var voldsomt. Vi skulle nå rigtig meget på de fire dage, og der var kun en deltager, der blev helt færdig. Men alt i alt er jeg tilfreds med placeringen. Jeg fik ikke træ-net så meget, som jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg havde en svendeprøve lige oveni. Men jeg stiller op til DM i 2023 også, fordi jeg er klar på at konkurrere endnu mere, siger Nicklas Veber Stryhn.Til konkurrencen havde han et team af erfarne personer omkring sig, som kunne give ham kyndig vejledning og sparring. Ved træningen fik han støtte fra tømrerfagets mangeårige landsholdstræ-

ner, Michael Thage, der i forvejen havde arbejdet med en bronzevinder fra World-Skills i 2017 samt flere danmarksmestre.Nicklas Veber Stryhn vandt selv dan-marksmesterskabet for tømrerfaget i år. Han er tilknyttet CELF i Nykøbing.WorldSkills 2022 er en ’special edition’ med konkurrencer rundt om i hele verden heraf en på College 360 i Silkeborg. På verdensplan deltager over 1000 unge mennesker fra mere end 58 forskellige regioner og lande, og der bliver konkurre-ret frem til slutningen af november inden for 61 forskellige fag i 15 forskellige lande. Danmark stiller op med unge kon-kurrencedeltagere i otte konkurrencer og dommere i ni konkurrencer.

daniel@odsgard.dk

I en lidt særlig udgave af WorldSkills kunne danske Nicklas Veber Stryhn 
notere sig for en fornem 7. plads. Træningen op til konkurrencen blev lidt 

forpurret af, at det lå oveni en svendeprøve, men Nicklas Veber Stryhn er 
bestemt ikke færdig med at konkurrere

Hos Mester Madsen A/S arbejder Nicklas Veber Stryhn til dagligt med klassisk tømrerarbej-

de inden for renovering og restaurering af ældre bygninger.

Nr. 1 – 14. marts 2022
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FUNCTION FIRST
ENGEL Workwear leverer funktionelt, komfortabelt og slidstærkt arbejdstøj, hvor enhver detalje har et formål.Intet er overladt til tilfældighederne. 
engel.eu

Slut med sure tæer
Airtox har haft så stor succes med deres seneste sikkerhedssko, at den nu kommer i en sandal-udgave, der giver frisk luft til fødderne og endnu mere komfort

Af Daniel Christensen

Man kan næppe overvurdere det offer, håndværkerkoner og -kærester gør hver dag, når husbond kommer hjem og smi-der skoene. Lange, hårde arbejdsdage giver svedige fødder, og så er det uund-gåeligt med sure tæer, der får øjnene til at løbe i vand. Men nu lancerer Airtox efter stor efter-spørgsel en åben sikkerhedssandal, der er selskabets første sandal på markedet. Udover at reducere risikoen for ildelug-tende fødder øger den komforten betrag-teligt, uden at der gås på kompromis med sikkerheden. Fødderne får helt naturligt mere luft, end de normalt vil gøre i en lukket sko, og sandalen er udstyret med en sål af Airtox’ eget brand, Cool & Me, der absorberer og transporterer fugt væk fra fødderne.- Fødderne er maksimalt ventileret, og man får den lækre følelse af at få frisk luft til tæerne, siger administrerende direktør i Airtox, Henrik Wiingaard-Madsen.
If it ain’t broke…Flere elementer af designet i den nye sandal – der har modelnavnet FS22 – er blevet kraftigt inspireret af sikkerheds-skoen FL44, som Airtox lancerede i 

efteråret. FL44 er Airtox’ mest populæ-re sko til dato, og den har i månedsvis været synlig i reklamer på gader og stræder, på TV, i aviser og online. Bl.a. er det bløde sålmateriale Styro-Soft, som var en splinterny tilføjelse til FL44, blevet udviklet i flere år, inden det altså blev præsenteret i september. Da Mester & Svend talte med Henrik Wiingaard-Madsen inden lanceringen af den siden så succesfulde FL44, kaldte han StyroSoft for en opgradering af den mere udbredte EVA-sål. - EVA-sålen er blød og behagelig, men det er ikke den optimale løsning, når man sigter efter den ekstraordinære høje komfort, som man gør i Airtox. Materialet i et par EVA-såler, som man kender fra sine sneakers, vil typisk blive trådt lidt ned, når man tager dem i brug. EVA’en vil krympe cirka 20 % over tid. Men Styrosoft krymper ikke. Det bliver ved med at have den her super bouncy effekt. Det gør, at man ikke bliver træt i fødderne, når man som håndværker går med skoene en hel arbejdsdag, hvor man typisk går mange skridt. Man vil opleve den samme komfort i de her sikker-hedssko, som man vil have i et par af de sneakers, man går i, når man ikke er på arbejde, sagde Henrik Wiingaard-Mad-sen dengang.

Den nye sandal er også udstyret med Airtox’ Pro rotationssystem, som er et hjul, man drejer på, når man skal åbne og lukke sin sko, i stedet for snørebånd. Air-tox har haft flere brugere af sandalen, og den feedback, der er kommet, har været overvældende positiv.- Folk er vilde med den. De siger, den smyger sig om foden som en sok og er lige så behagelig at have på som en sneaker, siger Henrik Wiingaard-Madsen, der er stolt af den nye sandal. 

- Det er én ting at lave en sikkerheds-sko, der ikke gør ondt, som er bred, og hvor der er plads til tæerne. Men at lave en, der sidder behageligt på foden, så den ikke skarver (eller gnaver på sjællandsk, red.), og som samtidig giver frisk luft, det er en helt anden ting, siger han.

 daniel@odsgard.dk

Airtox’ nye FS22 sikkerhedssandal er på gaden den 21. marts.
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Bæredygtigt byggeri
gør en forskel

Du kan læse mere om bæredygtigt byggeri og de mange mærkningsordninger på: 

www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Eller kontakt os på: Baeredygtigt@bygma.dk

Til dig, der er håndværker, 

bygherre, arkitekt eller 

entreprenør: Lad os 
sammen skabe de 
bedst mulige forhold 
for mennesker og miljø
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Bygma hjælper dig med 

bæredygtigt byggeri

- Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

I Bygma finder du et stort udvalg af bæredyg-

tige produkter; fra certificeret træ til inde-

klima- og svanemærkede produkter. Vi 

tilsikrer, at vores leverandører lever op til 

Bygmas ’code of conduct’ og overholder 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agerer miljøbevidst. 

Bæredygtigt træ

Vores store udvalg af træ stammer fra certifice-

rede skove, hvor der ikke bliver fældet mere 

træ, end skoven kan nå at reproducere. Det 

betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, 

ikke tager skade. Ved at tænke bæredygtige 

materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som 

ansvarlig virksomhed være med til at sikre den 

næste generation.  

Brugen af træ i byggeriet gavner miljøet. 

Det bliver nedbrudt og indgår i naturens eget 

kredsløb efter brug, og samtidig optager det 

CO2. Derudover bruges der typisk mindre 

energi ved at bygge i træ end ved at bygge i 

stål eller beton.

Dokumentation og sporbarhed

Via vores platform til de professionelle, 

Bygma.dk/proff, har vores kunder et direkte 

link til ByggeBasen og til BygDok, som er 

branchens portal over bæredygtige produkter. 

Det sikrer hurtig og let adgang til bl.a. nødven-

dig dokumentation og sporbarhed for produk-

terne. Ved at benytte BygDok kan både 

professionelle og private forbrugere let skabe 

sig et overblik over bæredygtige byggemateria-

ler og herigennem træffe et bæredygtigt valg.

Stort udvalg af produkter

Bæredygtighed handler ikke kun om træ, men 

om alle de produkter der indgå i byggeriet. 

Derfor stiller Bygma krav til vores dygtige 

leverandører, så vi kan levere certificerede 

produkter lige fra gulve, vinduer og døre til 

fuge, lim og maling.

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar 

Wennerth, Wennerth Wood Trading og Profile 

er stærke leverandører af certificeret træ. Alle 

vores skandinaviske leverandører er enten 

PEFC- eller FSC-certificerede eller begge dele, 

og andelen af certificerede produkter øges 

konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, 

der er PEFC- eller FSC-certificeret.

Bygdok.dk er en webportal, hvor man bl.a. kan finde alle miljøcertificeringer og deklarationer, 

der er lagt ind via Danske Byggecentres produktdatabase
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Materialerne til kvalitets-

byggeriet blev valgt på 

bæredygtighed og en hurtig 

byggeproces.

I centrum af Næstved ligger Rebslagergården, 

der består af tre helt nye etage-ejendomme 

med attraktive boliger. De er omgivet af 

bevaringsværdige huse, så det tog lidt tid at 

indhente de nødvendige myndigheds-

tilladelser. Men da byggeriet først var i gang, 

gik det bemærkelsesværdigt hurtigt, selvom 

boligerne blev opført i 2,5 etager. De blev 

nemlig bygget med CLT, som er elementer af 

krydslamineret træ. 

Udfordrende byggeri

Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der 

tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver 

også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen 

Aps i Næstved og stod selv for byggeriet. ”Det 

var en spændende udfordring at opføre disse 

boliger”, udtaler Anders Brandelev Paulsen. 

”Vi skulle tage hensyn til de bevaringsvær-

dige byhuse omkring os, der var niveau-

forskel på grunden, og det var første gang, 

vi byggede i højden med træ”. 

Fordelagtigt CO2-regnskab

Da A. Brandelev Ejendomme som de første 

herhjemme valgte at opføre denne type 

byggeri udelukkende med CLT, var bæredyg-

tighed et vigtigt parameter i materialevalget. 

CLT er træ, der i forhold til fx stål og beton, 

giver et fordelagtigt CO2-regnskab. Men 

hastighed og en hurtig byggeproces var 

mindst lige så afgørende. 

”CLT-elementerne blev leveret en tirsdag 

morgen, og samme dag kunne vi gå i gang 

med at montere de første vægelementer”, 

siger Anders Brandelev Paulsen. ”Byggeriet lå 

stille et par dage på grund af kraftig blæst, 

men alligevel blev en hel boligblok med 

CLT-elementer, limtræ, kviste, badekabiner 

og ståldragere monteret på bare 8 dage”. 

Alt passede sammen

”CLT leveres i præfabrikerede elementer ud 

fra ingeniørens tegninger”, siger Jan Klöcker 

fra Profile A/S, der leverede elementerne 

gennem Bygma Haslev. ”De kan monteres 

med det samme, og kræver ikke tørretid - 

modsat betonelementer - hvor byggeriet 

ligger stille”. Profile koordinerede og vejledte 

omkring CLT-leverancen. 

Langvarigt samarbejde

Thomas Sjøstein, direktør i Bygma Haslev 

- der har et langvarigt samarbejde med 

Tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen- 

siger: ”Et pioner-byggeri som dette har 

krævet indgående kendskab til kundens 

behov og en god og tillidsfuld relation. Vi 

leverede både træ og alle øvrige bygge-

materialer til Rebslagergården, og blev valgt 

på kvalitet, rådgivning og leveringssikkerhed. 

Det er en fornøjelse at se, hvordan kunden 

har forvandlet et kvarter i Næstveds bymidte 

til et attraktivt boligområde med smukke 

bygninger i bæredygtigt træ”. 

Attraktiv CLT-boligblok i 

centrum af Næstved
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Uddannelse, spydspidser og ambassadører sikrer et fælles afsætEfterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er uddannede til at kunne tilbyde kunderne de rette bæredygtige materialer. Og det er mindst lige så vigtigt, at de kan vejlede og servicere både de kunder, der skal bygge bæredygtigt og de, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil under-søge nærmere, hvad det indebærer.

Spydspidser
For at kunne give kunderne den bedst mulige vejledning, uddanner vi spydspidser inden for bæredygtighed i hver region. Det er medar-bejdere, der har særlig interesse for området og har lyst til at være med til at drive en bæredygtig udvikling.  Spydspidserne opnår dyb forståelse for certificering og mærk-ningsordninger og ved hvilke krav, der stilles ift. fx DGNB og Svanemærket byggeri. De agerer som ressourcepersoner for resten af regionen, hvor de sikrer forankring af viden. De er klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder, så projekterne kommer rigtigt fra start. 

Ambassadører i bæredygtighedVi har desuden udpeget et landsdækkende korps af bæredygtigheds-ambassadører, som gennemgår en grundig uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der 

kræves for at være PEFC- og FSC-certificeret. Vi ønsker at være branchens bedste til at vejlede inden for certificeringerne, og vi har indtil videre uddannet mere end 200 ambas-sadører i Bygmas forretninger. Det er en opgave, vi tager seriøst.

En bæredygtig rejse
Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi, ud over hvad bygningsreglementet kræver, tager vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Særligt fokus på vores eleverFor at gøre vores elevuddannelse endnu bedre, sørger vi for fra start at give nye elever en grundlæggende viden om bære-dygtighed. Som en del af deres uddannelse bliver de introduceret til certificeringer og mærkningsordninger, ligesom de bliver undervist i branchens portal over bæredyg-tige produkter, BygDok. Portalen henvender sig til byggeriets parter og til alle, der vil bygge bæredygtigt. Der er øget fokus på dokumentation og de redskaber, som Bygma og branchen stiller til rådighed for at fremme det bæredygtige byggeri.

Uddannelse for alle
Uddannelsen følges op med en række interne læringsinitiativer til alle medarbejdere i Bygma. Disse initiativer synliggøres internt i Bygma, så også medarbejdere, der ikke er direkte involveret, har en grundlæggende indsigt i området.

Videreudvikling af kompetencer
Vores fokus er et stærkt samarbejde med vores kompetente leverandører om at videreuddanne og dygtiggøre Bygmas medarbejdere. Det skal give mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Og det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.

Sammen bygger vi et bæredygtig Danmark.
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TRADING

WENNERTH
WOOD

Professionel vejledning om bæredygtigt byggeri
Bygma tilstræber at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC- og FSC-certificeret. Vi er også medlem 

af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din 

lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Udover mærkningsordningerne herunder, 

kan du læse om endnu flere mærkningsordninger på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Læs om flere mærkningsordninger her: www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Hvad er PEFC? 
•  PEFC står for Programme for the endorsement of 

Forest Certification
•  Miljømærke, der sætter 

standarden for 
bæredygtig skovdrift 

•  60 % af verdens 
certificerede skov-
områder er PEFC- 
certificerede

•  Beskytter biologisk 
vigtige skovområder og 
sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

Hvad er FSC? 
•  FSC står for Forest 

Stewardship Council 
•  FSC-mærket er en 

sikkerhed for, at du kan 
købe træ og papir med 
god samvittighed 

•  I en FSC-skov bliver der 
ikke fældet mere træ, 
end skoven kan nå at 
reproducere

•  FSC er en sikkerhed for, 
at dyr og planteliv bliver beskyttet og de 
mennesker der arbejder i skoven, er sikret 
uddannelse, sikkerheds-udstyr og ordentlig løn.

Hvad er Green 
Building Council?
•  En medlemsorganisation, der arbejder for at 

fremme bæredygtighed i bygninger og det 
bebyggede miljø

•  Med fokus på både miljø, økonomi og sociale 
forhold ønsker 
organisationen at fremme en helhedsorienteret 
tilgang til byggeri og 
byområder – både 
nationalt og internationalt

•  Administrerer certifice-
ringsordningen DGNB.

Hvad er DGNB?
•  DGNB står for Deutsche 

Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen og 
er den tyske bæredyg-
tighedscertificering for 
bygninger. Den første 
danske version af 
DGNB-certificeringen 
blev lanceret i 2012 og 
administreres af Green 
Building Council

•  Kriterier og underkrite-
rier er samlet under 5 
hovedområder: miljø, 
økonomi, social, teknik 
og proces.

Hvad er Svane-
mærket og 
EU-Blomsten?
• Svanemærket er det 

officielle nordiske 
miljømærke 

• EU-Blomsten er det 
officielle europæiske 
miljømærke

• Når du vælger et 
produkt mærket med 
Svanen eller Blomsten, 
er du med til at mindske miljøbelastningen. 

Hvad er Dansk 
Indeklima 
Mærkning?
• Dansk Indeklima 

Mærkning er en frivillig 
mærkningsordning for 
produkter og materialer, der har dokumentation 
for bl.a. afgasningen – 
dermed afgasningstid 
og lugtgener

• Hvis du vælger indeklima-mærkede produkter, har du en større sikkerhed 
for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.

CLT, som består af krydslamineret træ, bruges til etagebyggeri mange steder i udlandet og er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Bygmas datterselskab Profile har udgivet en håndbog, der skal give håndværkere en god start på projekter med CLT.

For mange arkitekter, entreprenører, håndvær-kere og bygherrer er bæredygtighed et vigtigt parameter i materialevalget. CLT er et oplagt valg, da det reducerer klimabelastningen med op til 50 % i forhold til stål og beton. CLT kaldes ofte ’træets svar på beton’, fordi det er stærkt i alle retninger. Det er perfekt til at bygge både stort og højt, og det giver en hurtig byggeproces. 

Den danske byggebranche er mere tilbage-holdende end vores nabolande, når det handler om brugen af CLT i byggeriet. Håndbogen ”CLT i Praksis” er ment som en hjælp til kunder, samarbejdspartnere og øvrige aktører i bran-chen, til at komme i gang med at bygge med CLT. Håndbogen indeholder praktiske råd og vej-ledning om CLT, bl.a. montage, logistik og opbevaring af CLT-elementer på byggepladsen. 

Profile leverer konstruktionstræ som fx CLT-elementer, I-bjælker, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certificeret træ.

”Profile har gennem en årrække fokuseret på at skabe en bæredygtig profil. Sammen med Bygmas forretninger står Profile for leverancer til en stadigt voksende perlerække af certificerede og prisbelønnede bæredygtige byggerier i Danmark”, siger adm. direktør René Holde. 

Som trælastagentur repræsenterer Hjalmar Wennerth savværker i hele Europa, og handler med mere end 70 savværker alene i Skandinavien.

”Alt nordisk nåletræ i Bygma sælges nu som minimum 70 % PEFC-certificeret. Som en konsekvens af det, anviser Hjalmar Wennerth nu udelukkende certificerede varer fra sine leverandører”, oplyser Senior Advisor Erik Reimers.

Wennerth Wood Trading er 
en grossistvirksomhed, der 
importerer træpladeprodukter fra hele verden.

”Wennerth Wood Trading aftager nu også udeluk-kende certificerede varer fra sine leverandører. Fremover vil både træplader og terrassebrædder fra os være enten FSC- eller PEFC-certificerede”, siger adm. direktør Morten Lind. ”Det gælder også terrassebrædder i hårdttræ”. 

Ny håndbog skal hjælpe med udbredelse af CLT i byggeriet 

Håndbogen CLT i praksis kan læses her:https://www.bygma.dk/proff/guides/clt_profile
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With inserts it is possible to distribute everything from leaflets 
and brochures to small products/gimmick.

When launching a new solution/product you make a new brochu-
re. When inserting the brochure, you can be sure that your mes-
sage will get across to the professionals you want, when using a 
trade magazine they find trustworthy.

Inserts can be distributed selectively by audience and geography.

You simply have to deliver the insert to our print shop – we 
will take care of the rest. You avoid having to consider packing, 
postage and purchasing of addresses etc.

Inserts are an efficient, cheap and targeted solution that creates 
attention and leaves a positive impression on all readers.

Price from 1,60 DKK/pc. Please ask for a price quotation.

References: Bygma Gruppen and XL-Byg

An eye-catching and effective way to display your products/
solutions on for instance four subsequent pages printed in 
'Mester & Svend' as a part of the magazine.

You will get a significant attention, when all the pages are 
with your message.

When launching a new product/solution you can use imprint 
to print e.g. a brochure in 'Mester & Svend'. 

Insert your brochure or leaflet 
in 'Mester & Svend'!

Imprint
This content can also be combined with an advertisement 
and/or an advertorial.

Imprint can be 4 pages, 8 pages or 12 pages.

Please ask for a price quotation.

Reference: Bygma Gruppen

Vi ønsker at præge 

den bæredygtige 

udvikling 
Som den største danskejede leverandør til 

byggeriet – med salg og distribution af 

byggematerialer – ønsker Bygma at være med 

i udviklingen af det bæredygtige byggeri i 

Danmark. Vi støtter op om nye initiativer og 

har en ambition om, at det skal være lettere 

for bygherrer, arkitekter, håndværkere og 

entreprenører at bygge med bæredygtige 

materialer. 

68 år i dansk byggeri

Vores historie går tilbage til 1952, og startede 

som et agentur for en række større svenske 

savværker i Danmark. Få år senere blev 

sortimentet udvidet med byggematerialer og 

relaterede produkter til byggebranchen, og 

virksomheden voksede stærkt via opkøb og 

organisk vækst. I dag leverer vi primært til 

det professionelle segment. Bygma Gruppen 

tæller 2.500 medarbejdere og omsætter for 

ca. 8 mia. DKK.

Solide materialer og godt 

håndværk

Omdrejningspunktet for vores forretning har 

altid været solide materialer og respekten for 

det gode håndværk. Bæredygtighed er blevet 

et grundvilkår for at drive forretning. Men vi 

har leveret bæredygtige produkter længe 

inden certificeringerne for alvor blev kendt; 

træ fra de nordiske skove og kvalitet i leveran-

cen. I dag kan alt træ fra Bygma leveres som 

enten PEFC®- eller FSC®-certificeret.

Vi tænker også selv bæredygtigt

Som led i vores ønske om at fremme det 

bæredygtige byggeri, vejleder vi ikke blot 

vores kunder, vi tænker også bæredygtighed 

ind i vores egne handlinger. Vi fokuserer ikke 

blot på materialer, men også på de menne-

sker der indgår i byggeriets værdikæde. Vi 

tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere 

en grundlæggende forståelse for certifice-

ringerne og tilskynder dem til

energivenlig adfærd.

Bakker op om FN’s Verdensmål

Bygma bakker op om FN’s 17 Verdensmål og 

arbejder, gennem vores forretningsaktiviteter 

og ekspertise, på at sætte størst muligt aftryk 

på den bæredygtige udvikling. Vi arbejder 

fokuseret med mål 4, 12 og 15 - Kvalitets-

uddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion 

samt Livet på land - da vi her kan gøre den 

største forskel. 

Vi uddanner vores elever og øvrige med-

arbejdere indenfor bæredygtighed, så vi kan 

vejlede vores kunder og stille de rigtige 

spørgsmål, så det bliver en naturlig del af 

vores måde at drive forretning på. Vi stiller 

gennem vores Code of Conduct krav til vores 

leverandører om at overholde gældende 

lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder 

og agere miljøbevidst. Vi køber og sælger 

FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer 

igennem certificeringerne ansvarlig og 

bæredygtig skovdrift med hensyntagen til 

planteliv, dyr og mennesker. Vi synliggør 

mærkningsordninger og certificerede 

produkter, så vores kunder og kunders kunder 

kan træffe bevidste og bæredygtige valg. 

Peter H. Christiansen

Adm. direktør, Bygma Gruppen A/S
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I 2050 har vi brug for 3,5 gange 

jordens ressourcer

Vidste du:

hvis vi fortsætter med at bruge ressourcer på byggeri i det tempo, vi gør nu. 

Kilde: Teknologisk Institut

Et af delmålene i FN’s 

Verdensmål 12 omhandler, 

hvordan vi reducerer omfanget 

af affald gennem øget genbrug 

og genanvendelse, herunder 

affald genereret i forbindelse 

med byggeri og anvendelsen 

af bygninger.

Samlet set står byggeriet for 

ca. 40 % af udledningen 

af drivhusgasser på

verdensplan.

Kilde: Ekspertgruppen JCSS

Produktionen af 

byggematerialer står i dag 

for 10-15 % af den samlede 

udledning af drivhusgasser 

hvert år.

Kilde: Tænketanken Concito

Bygmas arbejde 

med FN’s 
Verdensmål
Bygma støtter op om FN’s Verdensmål og 

arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, 

da vi her kan gøre den største forskel.

Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

Vi uddanner vores elever og personale 

indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede 

vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og 

præge den bæredygtige udvikling.

Gennem vores Code of Conduct stiller vi 

krav til vores leverandører om at overholde 

gældende lovgivning, miljøkrav, menneske-

rettigheder og agere miljøbevidst.

Vi køber og sælger FSC®- og PEFC®-

certificeret træ og sikrer igennem 

certificeringerne ansvarlig og bæredygtig 

skovning med hensyntagen til planteliv, 

dyr og mennesker.
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Peter H. Christiansen

Adm. direktør, Bygma Grupppeen AAA/S/S
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Sammen bygger vi 
et bæredygtigt 
Danmark
Som den største danskejede leverandør til byggeriet 

ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, 

arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge 

bæredygtige materialer i byggeriet. 

Læs mere om Bygmas arbejde 

med FN’s Verdensmål på side 3



Magazine Supplement on sustainability 

I samarbejde med fagbladene

NYT OM
BÆREDYGTIGHED
Tillæg til 60.000 personer i byggebranchen

Danmarks del af klodens 

ressourcer opbrugt for i år 

– hvad kan byggeriet gøre?

Realdania og Villum 

Fonden vil inspirere 

og udfordre designe-

re, entreprenører og 

bygherrer til at løfte 

det grønne ambiti-

onsniveau.

 Læs side 5

4 ud af 10 boligejere pønser 

på energirenovering 
39 % vurderer det ’sandsynligt’ eller ’meget sand-

synligt’, at de vil energirenovere boligen indenfor 

de næste fem år. Læs side 11

100 hektar 
klimaskov på vej 
Træ brugt til byg-

geri skal erstattes 

af nye træer, så det 

danske skovareal 

udvides. Det mener 

Hedeselskabet og 

PensionDanmark, 

der forventer, at 

investeringen med 

tiden vil give 40.000 

m3 tømmer.

Læs side 4

Mange faldgruber 
i grøn markedsføring 
Læs side 2
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Flere og flere af landets daginstitutioner 
bliver certificeret med Svanemærket. Landets 
kommuner har nemlig i stigende grad fokus 
på at skabe gode rammer for både personale 
og børn – og på at opføre mere miljørigtige 
bygninger.

Antallet af svanemærkede byggerier er i løbet 

af de seneste år vokset markant. Også når det 

handler om daginstitutioner. Flere certificerede 

daginstitutioner er nemlig kommet til, siden  

landets første svanemærkede daginstitution i 

2011 blev indviet i Odense. I alt er der nu 11 

færdige institutioner, fordelt over hele landet. 

Yderligere tre er under opførelse, og der er  

flere på vej. 

Svanemærket er sund fornuft
Gladsaxe Kommune er en af de kommuner,  

der skubber til udviklingen. Her har kommunen 

besluttet, at alle nye børnehuse skal certificeres 

med Svanemærket.

”Det gør vi, fordi vi vil det bedste for vores børn, 

og fordi det er i tråd med vores strategi om at 

arbejde med FN’s verdensmål. Men også fordi,  

det er sund fornuft. Svanemærkede børnehuse 

bidrager til et godt arbejdsmiljø og god trivsel 

hos både børn og medarbejdere. Det betyder 

også mindre sygefravær blandt både børn og 

voksne. Det er godt for  familierne, som ikke skal 

blive hjemme med syge børn. Og det er godt for 

kommunens økonomi, når der er færre udgifter til 

vikardækning. På den måde er det oplagt for det 

offentlige at bygge Svanemærket,” siger Gladsaxe 

Kommunes borgmester Trine Græse.

Gladsaxe Kommune har opført fem svane- 

mærkede daginstitutioner og er netop i gang 

med børnehuset Svanen, som er det første 

cirkulære byggeri, der bliver certificeret med 

Svanemærket. Hertil kommer et børnehus,  

som ligger i et tidligere seminarium, der har  

gennemgået en svanemærket renovering. 

Kommuner skal gå forrest
Også Guldborgsund Kommune har besluttet, at 

alle nye daginstitutioner og skoler skal certificeres 

med Svanemærket, så vidt det er økonomisk og 

praktisk muligt.

”Hvis der skal ske en ændring i måden, vi bygger 

på, er det vigtigt, at vi som kommune går forrest. 

Vi har allerede opført den første svanemærkede 

daginstitution, og vi er godt i gang med at opføre 

vores nye svanemærkede verdensmålsskole.  

De gode erfaringer, vi har opnået, skal vi bruge  

aktivt fremadrettet, når vi skal investere i nye 

Svanemærkede daginstitutioner 

har fået fodfæste i hele landet

kommunale bygninger,” siger Simon Hansen, der 

er borgmester i Guldborg sund Kommune.

Jylland er godt med
Man finder også flere svanemærkede daginstitu-

tioner i Jylland, bl.a. i Horsens og Herning. Senest 

er Svanemærket kommet højt på dagsordenen i 

Aalborg Kommune. Her fortæller byrådsmedlem 

Tobias Bøgeskov, at man nu har besluttet at  

opføre den første svanemærkede daginstitution  

i kommunen. Kommunen håber, at dette kan 

være med til at sætte retning i Nordjylland, så  

de øvrige kommuner i regionen bliver inspireret  

til at følge trop.

ANNONCE

LÆS MERE PÅ: SVANEMÆRKET.DK/BYGGERI

Kendetegn ved et svanemærket byggeri

- Lavt energiforbrug

- Godt indeklima

- Skrappe kemikaliekrav

- Strenge krav til certificeret træ

- Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol  

af en uvildig tredjepart

- God mulighed for genbrug og gen-

anvendelse af bygningsdele

Om Svanemærket
Svanemærket er Nordens officielle miljø-

mærke. Svanemærket er med til at fremme 

cirkulær økonomi, reducere klimabelast- 

ningen og er et stærkt redskab til at  

realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre 

bæredygtige forbrugs- og produktions- 

former. 94% af danskerne kender Svane-

mærket, og 66% af danskerne ser efter 

Svanemærket, når de vælger varer.

Svanemærket byggeri: 
Skovbørnehaven Søruphus, 

Guldborgsund Kommune 
indviet i 2021.
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Det er en stor milepæl i Troldtekts strategiske arbejde 
med bæredygtighed, at træet i de velkendte Troldtekt 
akustikplader nu kan blive blandet med FUTURECEM 
fra Aalborg Portland i stedet for traditionel cement.  

FUTURECEM er en ny, patenteret cementtype, som 
har et 30 procent lavere CO2-aftryk end traditionel ce-
ment. Træet, som er den anden råvare i Troldtekt aku-
stikplader, optager mere CO2 under opvæksten i de dan-
ske skove, end produktionen af FUTURECEM udleder. 
Da fremstillingen af akustikpladerne på Troldtekts egen 
fabrik foregår med næsten 100 procent vedvarende ener-
gi, går det samlede CO2-regnskab i minus under produk-
tionen. 

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader in-
deholder enten grå eller hvid cement. I første omgang 
er de grå akustikplader – herunder også Troldtekts ka-
rakterfulde designserie – nu tilgængelige i CO2-negative 
varianter.

Bevarer cementens velkendte fordele

Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S, fortæller om 
de nye produkter: 

- Det er cementen, der giver Troldtekt akustikpladerne 
deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af 
skadelig kemi. De fordele er aktuelt svære at opnå med 
andre bindemidler end cement. Derfor er vi meget begej-
strede for, at vores cementleverandør, Aalborg Portland, 
har udviklet FUTURECEM, som både gør det muligt at 
tilgodese klimaet og bevare alle de velkendte fordele ved 
akustikpladerne.

Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genan-
vendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 bliver 

Troldtekt grå natur

baseret på FUTURECEM

Troldtekt grå natur

baseret på grå cement 

CO2-aftryk per m2 umalet
Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3)

-1,4 kg/m2 0,677 kg/m2

CO2-aftryk per m2malet
Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3)

-1,0 kg/m2 1,13 kg/m2

Grøn milepæl: 

Ny akustikplade har 
negativt CO2-aftryk
Nu kan du få Troldtekt® akustikplader til lofter og vægge, hvor cementen er den patenterede FUTURECEM™. 

Det betyder, at pladerne optager mere CO2, end de udleder under produktionen. Samtidig er de gode akustiske 

egenskaber, den naturlige styrke og brandsikkerheden bevaret.   

frigivet ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente 
efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra 
Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement. Et pilot-
projekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres 
op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af 
bygninger.

> Find fakta, inspiration og dokumentation på 
www.troldtekt.dk 

Tabellen viser, hvor stor CO2-reduktionen er ved at udskifte traditionel grå cement i en Troldtekt akustikplade med FUTURECEM, 
når man måler på faserne A1-A3 i et byggemateriales miljøvaredeklaration (EPD). A1-A3 omfatter råvarer, transport til fabrikken 
og fremstilling på fabrikken. 

Magazine Supplement:
'News on Sustainability'

'News on Sustainability' is an exciting supplement 
with stories on sustainable solutions and products. 

The supplement is printed in 'Mester & Svend' and 
'BygTek', as well as published online on BygTek.dk and 
will therefore be received by a total of 60,000 people 
in the construction industry.

The supplement 'News on Sustainability' will be pub-
lished once during the spring and once during the 
autumn. 

Make the construction industry aware of your sustain-
able solutions by inserting an ad or an advertorial in 
the supplement.

Contact: Sales Manager Kim Anker on +45 46 93 66 22 or by email at anker@odsgard.dk

NYT OM BÆREDYGTIGHED Sponsoreret indholdForår 2022

·

Cradle to Cradle-certifi ceret på guldniveau
Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været ba-

seret på det bæredygtige og internationalt anerkendte 

Cradle to Cradle-koncept. Visionen bag Cradle to Cradle 

er en verden, hvor producenter designer deres produkter 

til en cirkulær økonomi – altså hvor materialer er sunde 

og kan indgå i nye kredsløb.

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter i natur og 

malet i standardfarverne hvid, grå og sort er i marts 

2022 rykket op fra sølv til guld i Cradle to Cradle. Guld-

certifi ceringen omfatter også de nye Troldtekt akustik-

plader baseret på FUTURECEM.

Et dokumenteret bæredygtigt bidrag
Rambøll har dokumenteret, hvordan Troldtekt aku-

stikplader bidrager til pointene i de førende certifi ce-

ringer af bæredygtigt byggeri – herunder DGNB, som 

er den mest udbredte i Danmark. 

Troldtekt har fået udarbejdet og tredjepartsverifi ceret 

produktspecifi kke miljøvaredeklarationer (EPD’er) for 

de forskellige varianter af vores akustikplader. EPD’er-

ne sikrer fuld transparens om miljøaftrykket igennem 

hele produkternes livscyklus. 

CEBRA har ombygget tegnestuen i Aarhus og valgt 

den helt nye designløsning Troldtekt v-line 1way, der 

offi cielt kommer på markedet i april 2022. Ovenikøbet 

i en variant, som er baseret på FUTURECEM og dermed 

produceret med et negativt CO2-aftryk. 

Troldtekt v-line har elegante v-spor fræset i overfl aden 

og er baseret på de klassiske 25 millimeters Troldtekt 

plader. Dimensionerne gør, at designløsningen kan pro-

duceres til en meget konkurrencedygtig pris. 
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En serie på tre fugemasser med unikke 

egenskaber er på vej på markedet fra 

Soudal koncernen. HMX serien gør det 

at serien er mere miljøvenlig end tilsva-

rende traditionelle produkter. 

når de er ude på opgaver. Nu har vi gjort 

hos Soudal A/S.

skal være så enkelt som muligt. Vi kal-

masser samler de gode egenskaber fra 

silikone og hybrider – til henholdsvis 

så let at lægge på som akryl fugemas-

Det er malbart men kan også bruges i 

ingen andre har. Alle tre produkter har 

produktet den samme universelle ved-

hæftning og miljøvenlighed som hybrid 

Miljøvenligt

HMX Technology er en vandig hybrid 

og alle tre produkter glittes/skrabes med 

rent vand. Produktet har indeklima cer-

Håndværkerens genvej 

til en fl ot fuge

HMX Technology-serien er en patenteret verdensnyhed fra Soudal, hvor alle produkter er 

særdeles miljøvenlige, enkle at påføre og med unikke egenskaber

da det ikke indeholder opløsningsmid-

bruges i mange almindelige fuger. Det er 

fordi det som udgangspunkt er et vandigt 

Det skal selvfølgelig stadig fungere rent 

større kemisk byrde til vores børn og 

Bryder traditioner

Endnu er HMX serien ikke på det dan-

delsen af oktober 2022 være i udvalgte 

byggemarkedskæder og senere øvrige 

den som byggebranchen får øjnene op 

for de mange fordele ved produktet og 

lærer at arbejde med det.

- Den påføres ligeså enkelt som akryl 

men den er længere tid om at hærde 

end eksempelvis silikone. Det varer to 

kun tager et døgn. Til gengæld er den 

siger han.
Soudal koncernen har brugt fem år 

og den skandinaviske direktør forventer 

de første til at tage produktet til sig. 

- Malerne er vant til at arbejde med 

at skifte. 

det ikke. Og ved arbejde på facader vil 

det formentligt spille ind i branchens 

ikke er risiko for misfarvninger af for 

HMX produktet vil i byggemarkederne 

samtidig blive solgt til private forbruge-

professionelle brugere. 

HMX Facade

• Stærk facadefuge 

med 25 % elasticitet 

(CE mærke 25 LM)

• Testet under alle 

forhold og særdeles 

vejr- og UV resistent

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Ingen tråde og 

klistrer ikke efter 

hærdning

• Skindtid ca. 15 min.

• Malbar med alle 

alminde lige vandige 

malinger

• Leveres i hvid og 

betongrå i 600 ml. 

poser og 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner

HMX Sanitet

• Stærk sanitetsfuge til 

alle fuger i badeværel-

set og køkkenet

• Højelastisk (CE mærke 

25 LM)

• FDA fødevare godkendt 

(direkte kontakt)

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Påføres og er vandresi-

stent efter 20 minutter 

(tag bad efter 1 time)

• Højeste kvalitet af 

fungicid (XS1)

• Malbar med alle 

almindelige vandige 

malinger

• Fås i 8 farver i 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner

HMX Paint

• Den ultimative maler-

fuge specielt udviklet 

til indvendige fuger

• 25 % elasticitet 

(25 LM)

• Synker ikke og krakele-

rer ikke

• Kan overmales umid-

delbart efter påføring

• Kan overmales med alle 

almindelige vandige 

malinger men er også 

UV resistent og kan stå 

ubehandlet

• Let at glitte med rent 

vand eller en våd fi nger

• Leveres i hvid i 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner eller 600 ml. 

poser

som kan indgå i Svanemærket byggeri 

og er på højeste trin i DGNB. Patroner 

er i genanvendt plastik.

De tre fugemasser i HMX Technology-serien 

kan bruges af alle faggrupper.

rugt fem år 

ektør forventer 

ktet til sig. 
arbejde med 

de på facader vil 
nd i branchens 

arvninger af for 

byggemarkederne 
l private forbruge-

e. 

HMX Facade

• Stærk facadefuge 

med 25 % elasticitet 

(CE mærke 25 LM)

• Testet under alle 

forhold og særdeles 

vejr- og UV resistent

• Synker ikke og let at 

glitte med rent vand

• Ingen tråde og 

klistrer ikke efter 

hærdning

• Skindtid ca. 15 min.

• Malbar med alle 

alminde lige vandige 

malinger

• Leveres i hvid og 

betongrå i 600 ml. 

poser og 300 ml. 

genanvendte plastik 

patroner

Side 26

Nr. 5 – 24. oktober 2022
·

Sponsoreret indhold

ENERGETIC er Danmarks mest kompakte 

H-mærkede håndværkerstøvsuger

I dette efterår præsenteres en nyhed, som mange håndværkere har spurgt efter, i meget 

lang tid. Den tyske støvsugerproducent Starmix er nu klar med en længe ventet produkt-

nyhed specielt til det danske marked. En kompakt og hårdfør håndværkerstøvsuger som 

er H-klassificeret og dermed godkendt til alt slags støv

Håndværkere vil have plads til alt deres 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

 

Dansk tømrer blev nummer 7 

ved WorldSkills i Basel

Af Daniel Christensen

21-årige Nicklas Veber Stryhn fra Tøm-

rerfirmaet Mester Madsen A/S i Præstø 

repræsenterede i midten af oktober Dan-

mark ved WorldSkills i Basel, og det 

slap han ganske hæderligt fra med en 

flot 7. plads.
- Det var en lidt skør oplevelse at være 

med. Der er mange følelser i spil under 

konkurrencen, og jeg gik hele tiden fra 

glæde, når noget lykkedes, til frustrati-

on, når det ikke gjorde. Det var en svær 

opgave – niveauet var ok, men omfanget 

var voldsomt. Vi skulle nå rigtig meget på 

de fire dage, og der var kun en deltager, 

der blev helt færdig. Men alt i alt er jeg 

tilfreds med placeringen. Jeg fik ikke træ-

net så meget, som jeg godt kunne tænke 

mig, fordi jeg havde en svendeprøve lige 

oveni. Men jeg stiller op til DM i 2023 

også, fordi jeg er klar på at konkurrere 

endnu mere, siger Nicklas Veber Stryhn.

Til konkurrencen havde han et team 

af erfarne personer omkring sig, som 

kunne give ham kyndig vejledning og 

sparring. Ved træningen fik han støtte fra 

tømrerfagets mangeårige landsholdstræ-

ner, Michael Thage, der i forvejen havde 

arbejdet med en bronzevinder fra World-

Skills i 2017 samt flere danmarksmestre.

Nicklas Veber Stryhn vandt selv dan-

marksmesterskabet for tømrerfaget i år. 

Han er tilknyttet CELF i Nykøbing.

WorldSkills 2022 er en ’special edition’ 

med konkurrencer rundt om i hele verden 

heraf en på College 360 i Silkeborg. På 

verdensplan deltager over 1000 unge 

mennesker fra mere end 58 forskellige 

regioner og lande, og der bliver konkurre-

ret frem til slutningen af november inden 

for 61 forskellige fag i 15 forskellige 

lande. Danmark stiller op med unge kon-

kurrencedeltagere i otte konkurrencer og 

dommere i ni konkurrencer.

daniel@odsgard.dk

I en lidt særlig udgave af WorldSkills kunne danske Nicklas Veber Stryhn 

notere sig for en fornem 7. plads. Træningen op til konkurrencen blev lidt 

forpurret af, at det lå oveni en svendeprøve, men Nicklas Veber Stryhn er 

bestemt ikke færdig med at konkurrere

Hos Mester Madsen A/S arbejder Nicklas Veber Stryhn til dagligt med klassisk tømrerarbej-

de inden for renovering og restaurering af ældre bygninger.

With an advertorial you can get your news 
in the printed magazine 'Mester & Svend'

Your news can be client-cases or insights on new 
products or solutions.

If needed we will be glad to help writing your adver-
torial to ensure the readers are getting the right mes-
sage.

Afterwards the advertorial can be used in other mar-
keting-efforts e.g. as a reference on you site or as a 
pdf-file attatched to your quotes. 

The price for an advertorial is 2,415 EUR for a full page 
and 1,475 EUR for a ½ page.

If we are to write your advertorial, pric es start from 
535 EUR.

Get your story in 'Mester & Svend'

Contact: Sales Manager Kim Anker on +45 46 93 66 22 or by email at anker@odsgard.dk6 22 or by email at anker@odsgard dk

■ Booking meetings and generating leads

■ Competitions

■ Video presentations of products

■ Launches of new products

■ Link to website and link to app

■ Marketing impact up to fairs and events

References:
STARK, Cembrit, 
Rockwool, Optimera, 
Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, 
ITW-Byg, Gyproc, Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, 
Nissan, Swedoor, Bluebeam etc.

  BygTek Mobile can be used for:

Send a SMS to 4,697 craftsmen
BygTek Mobile provides you with the opportunity 
to send a SMS to 4,697 professional craftsmen

Present your new products, hold a competition or have the 
craftsmen download your app/visit your website – only your 
imagination sets the limits.  

We can help with idea and text.



Publication dates and themes 2023

Contact 
Sales Manager Kim Anker, anker@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 22
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Deadline Distributed Themes

No. 1 28 February 15 March – week 11 •  Trade fair: Byggeri'23, 21-24 March, Fredericia 
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools 
•  Vans and accessories 

No. 2 29 March 19 April – week 16 • Energy renovation (doors, windows, insulation, etc.)
•  Terraces 
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools
•  Vans and accessories

No. 3 12 May 31 May – week 22 •  Roofs and facades
•  CLT 
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools
•  Vans and accessories 
  Magazine supplement 'News on Sustainability' 
 (also published in 'BygTek')

No. 4 24 August 12 September – week 37 •  Screws, fittings, fasteners (light, heavy and chemical) 
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools
•  Vans and accessories 

No. 5 22 September 11 October – week 41 •  Energy renovation (doors, windows, insulation, etc.)
•  Leasing 
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools
•  Vans and accessories
   Magazine supplement 'News on Sustainability' 
 (also published in 'BygTek')

No. 6 10 November 28 November – week 48 •  Indoor renovation (stairs, floors, walls and ceilings)
•  Workwear, safety shoes and working enviroment
•  Tools
•  Vans and accessories

Focus on vans
Motorjournalist Jørli 
Petersen focuses on 
vans for the construction 
industry in each issue of 
'Mester & Svend'.

Nr. 1 – 14. marts 2022 Side 35

·

Årets varebil er nok 
mest årets praktiske
Mester & Svend har haft Renault Kangoo under den store lup. 
Læs her om de vigtigste for- og bagdele ved Årets Varebil 2022

Af Jørli Petersen

Er det slet ikke muligt at finde på noget 
andet end at hænge egeløv og medaljer 
på Renault Kangoo? Spørgsmålet er 
relevant, for det er ikke første gang, 
Renault Kangoo vinder titlen Årets 
Varebil i Danmark. Men når man stiller 
det spørgsmål, skal man selvfølgelig se 
grundigt på Kangoo. Og man skal sam-
tidig se grundigt på de konkurrenter, der 
var med i feltet, det år en given Kangoo 
kørte med titlen.

I modelåret 2022 var det fire el-biler, 
der var den primære udfordring til Kan-

goo, og således stod en traditionel type 
varebil overfor en række nogenlunde 
brugbare elektriske varebiler. Samtidig 
skal man skrive sig bag øret, at Kangoo 
også kommer som en model Z.E. Der 
er sat dato på bilen, den venter lige om 
hjørnet, og den kommer med 82 hestes 
motor og forbedret rækkevidde, der dog 
fortsat er begrænset. Og så ved vi, at den 
har samme vægtforhold som den traditi-
onelle Kangoo. 

Med valget af Kangoo kan man sige, at 
årets vinder kan det hele, men det var ikke 
de vigtigste argumenter for årets gevinst 
til Kangoo, som Mester & Svend nu har 

haft under den store lup, for på den måde 
at finde bilens fordele og det, mange vil 
kalde for ulemper.

Vælg automatgear
Bag rattet i ny Kangoo oplever man ikke 
noget nyt og spændende rent teknisk. 
Snarere tværtimod. Det er, som om 
Renault er gået lidt i stå på de traditio-
nelle motorer. Kangoo har den veltjente 
1,5 liters diesel i motorrummet, testbilen 
var udstyret med den kraftigste version 
med 95 HK, og når vi er ude med riven, 
er det, fordi Renault med stor fordel 

kunne have lagt deres bedre og nyere 
1,6 diesel i Kangoo. Alligevel gør den 
opdaterede 1,5 motor det ganske godt, 
og det trækker gevaldigt op, at det afgi-
ver mindre støj. Vibrationer er stort set 
ikke eksisterende. Renaults officielle tal 
siger, at Kangoo kører 17,9 km/l. 

Selve køreoplevelsen er forrygende. 
Der er meget komfort i ny Kangoo. Selv 
om undervognen er særdeles traditionel, 
har man gjort sig umage med fintuning af 
det hele, og der er ikke forskel på Kan-
goo Van og Kangoo som personbil. Man 
kører med andre ord med personbilens 
komfort, og kører man mange kilometer 
hver dag, betyder det, at man ikke oplever 
samme træthed, ligesom bilens sæder har 
fået et hak opefter.

Testbilen var også udstyret med 6-trins 
manuel gearkasse. En type Kangoo, 
vi mener, er uaktuel, for prishoppet til 
7-trins automatgear af typen dobbeltkob-
ling er så begrænset, at der rent faktisk 
ikke er noget valg, for Kangoo med auto-
matgear er flere kilometer bedre i hverda-
gen end den klassiske med manuelt gear.

Masser af plads
Det afgørende plus for ny Kangoo er 
imidlertid noget, vi ikke har set før. En 
varebil i den mindre størrelse uden den 
klassiske midterstolpe. Sammen med 
det svingbare net og klap-sammen pas-
sagersædet er Kangoo en varebil med et 
helt nyt potentiale. Alligevel er det langt 
fra en optimal indretning af Kangoo 
uden midterstolpe.

Det første halvdårlige indtryk af bilen 
er ikke Renault skyld. Det er hyldesyste-
met fra Sortimo, der slet ikke formår at 
udnytte bilens muligheder. Det bør dog 
blive forbedret, og hvis ikke en så stor 

Renault Kangoo 
DCi 95 Exp
Pris ekskl. moms:  Fra 138.880 kr.

Pris testbil ekskl. moms:  152.210 kr.

Motor:  1,5 liter 4-cyl 

 6 - man

 95 HK v. 4000 o/m

 220 Nm v. 1750 o/m

0-100 km/t:  11,2 sek

Tophastighed:  164 km/t

Forbrug:  17,9 km/l 

Egenvægt:  1430 kg

Totalvægt:  2100 kg

Trailer:  680/1050 kg

CO2:  148 g/km

Fakta

Bag rattet er ny Kangoo direkte sammenlignelig med en almindelig personbil. Sortimo arrangement på tværs i varerummet.

Forsættes næste side

Mangler danske motorjournalister 
fantasi, når de vælger Renault 
Kangoo igen og igen, eller er der 
måske noget om det fingerpeg, der 
siger, at den slet ikke er så ringe 
endda, for at sige det på jysk?

Extra:

Extra:



Ad information 2023

All prices are excluding VAT and artwork.

Ads must be delivered as a hi-res CMYK-separated PDF-file by 
e-mail to ads@odsgard.dk.
Recommented colour profile: ISOnewspaper26v4
Recommented resolution: 200 dpi (79 pixel per cm)
Paper: 49 g 
Magazine size: Tabloid (w: 280 mm, h: 395 mm)

'Mester & Svend' undertakes no responsibility for errors in the sub-
mitted electronic ad material, for material handed in too late, as 
well as strikes and other kinds of force major do not entail liability 
for damages for 'Mester & Svend'.

A 5% reimbursement is granted for information/collateral/com-
pletely ready material provided by approved advertising/media 
agencies. Inserts are exempt from reimbursement. 

General information

3 - 4 placements ........................................................................  ÷15 %
5 - 7 placements ........................................................................  ÷20 %
8 or more placements ...............................................................  ÷25 %

Cross media discount! We offer a discount, when advertising 
in one or more of our magazines: Mester & Svend, Puff, Byggeri, 
BygTek, etc.

All ads must be ordered at the same time and published within 
12 months. 

Quantity discount

Page 3: +10 %, page 5: +5 %.

Placement surcharge

Inserts

Sizes and prices – 4 colours

1/1 page 3,758 EUR
Width x height:
256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 page 2,415 EUR
Width x height:
A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

1/4 page 1,476 EUR
Width x height:
A: 124 x 176 mm
B: 190 x 116 mm 
C: 256 x   86 mm

1/8 page 939 EUR
Width x height:
A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

Cover advertising 
Front page-spot 1,207 EUR
Width x height:
A: 82 x 75 mm

B: Sticker on the front page
Call for price

1/1 Back page 3,758 EUR
Width x height:
C: 256 x 370 mm

1/2 Back page 2,684 EUR
Width x height:
D: 256 x 176 mm

An insert is an effective Direct Mail, ensuring your message a great 
attention and leaves a positive impression on the readers. 

Please ask for special quotation.

Price

Ad material: mail to ads@odsgard.dk

CA
B

A CC

A BBB

Get an advertorial in 'Mester & Svend'
A: 1/1 page 2,415 EUR
Left page

B: 1/2 page 1,475 EUR
Left page

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

With an advertorial you can bring information on your products and 
solutions.

Our journalists are happy to write your advertorial, so you get the
right message out to the readers. Prices from 535 EUR.

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

AAA
BBB

D

B

A

C



Digital Marketing

134 udtjente vinduer bliver genanvendt som isoleringsmateriale

S
at
Om
lære

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

Our online universe also includes Byggeri.dk, which is 
visited by private individuals with plans for housing 
improvements, as well as our business site UE.dk

Daily newsletter 
to 25,000 
recipients

Digital Marketing at BygTek.dk
• Your press releases on BygTek.dk and in the Newsletter.

• Links to your website on all articles that deal with a particular 
theme, eg. doors and windows.

• Get better SEO on Google with links on BygTek.dk

• Brochure or white paper on BygTek.dk

Price for 12 months: 1,055 EUR
Your digital marketing may also include Byggeri.dk

Please contact
Sales Manager Kim Anker 
anker@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 22 

The magazine 'Mester & Svend' collabo-
rates with BygTek.dk to create the best 
online universe for the construction indus-
try in Denmark

Get in touch with decision makers 
in the carpentry industry online 

With one million views and over 
400,000 visitors a year, BygTek.dk is 
an important news platform for the 
construction industry

•  Carpenters
•  Contractors
•  Other craft companies
•  Architects and engineers
•  Timber yards and handware stores
•  Builders
•  Housing associations


