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Tømrer spænder ben for tyvene

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 

 25. årgang – Nr. 2 – 23. april 2018

Indbrud i håndværkerbiler eksploderede med hele 35 

procent sidste år, og nu har tømrermester Jeppe Stokbro 

fået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

ham selv og andre håndværkere

Læs side 6-8

Flere kvinder skal vælge tømrerfaget

Festool luger ud blandt forhandlerneSiden 1. januar har der kun stået Fes -
tool-værktøj hos hardcore proff-for-
handlere.

Læs side 30

Gamle vinduer renoveres til 2020Udtjente vinduer fra nordjysk bolig-
forening bliver genbrugt i et visionært 
københavnsk rækkehusbyggeri, hvor 
de sættes sammen i en tolagsløsning, 
så de lever op til 2020-kravene.

Læs side 12

Georg Stage får teaktræ i lange banerGeorg Stage II er ved at blive renove-
ret fra inderst til yderst. Det 83 år gam-
le skoleskib har bl.a. fået nyt teaktræs-
dæk, mens al træ- og messinginventar 
er pillet ud og renoveret.

Læs side 4

Der er langt mellem kvinderne på byg-
gepladserne, og det skal et nyt kvinde-
råd nu gøre noget ved.

Læs side 2

Paneltwistec og Konstruxskruer til trækonstruktioner ECO-Line og PRO-Line, højdejusterbare terrasseopklodsninger - Stor bæreevne på op til 8.0 kN / pr opklodsning
- Hurtigt og nem opbygning- Hurtigt og trinløst justering - Modstandsdygtig overfor vejr, UV, råd og insekterskruerop til 1 meter lange

E.u.r.o.Tec GmbH  •  Unter dem Hofe 5  •  D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0  •  Fax 0049 (0) 2331 62 45-200  •  email: info@eurotec.team www.eurotec.team

 25. årganan

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre

 25. årgang – Nr. 1 – 5. marts 2018
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QUICK SPÆR

Bestil
96 timer

inden levering

Tillæg for Quick Spær:    
Tilbudspris under 10.000 kr.  + 30 % 
Tilbudspris over 10.000 kr.  + 20 %  
  
Muligheden for Quick Spær gælder for 
standard spærkonstruktioner. 
Gælder kun i Danmark og kun brofaste øer. 
  

Spærtegninger til godkendelse fremsendes 
senest 72 timer før levering. 

Godkend tegninger senest 48 timer før levering.  
 

hverdage.

Vælger bambusgulv
Der skal lægges 8000 m2 bæredygtigt og slidstærkt bambusgulv i 
Carlsbergs nye domicil, som skal DGNB-certificeres
Af Louise Skjellum Strøbech

Ordren har været flere år undervejs, men 
nu er den der: Arkitektvirksomheden 
C.F. Møller har på vegne af Carlsberg 
bestilt 8000 m2 sildebensparket i bam-
bus hos Greve-virksomheden Holse & 

Wibroe, der har forhandlet bambusgulve 
fra Kina siden 2004. Sildebensparketten 
er dog ny, fortæller adm. direktør Ole 
Holse.

- Den har været i vores sortiment i ca. 
tre måneder og ligger allerede i flere 
private boliger. Men vi har som udgangs-

punkt udviklet den til Carlsbergs nye 
domicil, hvor arkitekten har valgt stave, 
der er 450 mm lange, 75 mm brede og 15 
mm tykke. Bredden er ikke usædvanlig, 
men C.F. Møller har prioriteret en alter-
nativ længde, som er en smule dyrere, 
siger Ole Holse.

Positivt CO2-regnskab
En af fordelene ved at bruge bambus 
på gulvet er, at træet er meget hårdt og 
slidstærkt, og derfor egner sig til områ-
der med meget trafik. En anden fordel 
er den bæredygtige profil, som bambus 
har, bl.a. fordi det er en hurtigvoksende 
græsart, der som gulv kan sammenlig-
nes med træ. Hvor et egetræ er ca. 50 
år om at vokse op, er en bambus typisk 
klar til at blive fældet efter ca. 4-6 år. 
Bambus frigiver desuden 35 % mere 
ilt end almindelige træsorter og gror 
hurtigt og uden brug af pesticider, kun-
stig gødning eller herbicider. Bambus 
recirkulerer også store mængder CO2. 
Der er med andre ord tale om optimal 
bæredygtighed. 

Man bidrager altså positivt til CO2- 
regnskabet, når man vælger bambus, og 
det er en fordel, når man gerne vil certifi-

cere et byggeri efter DGNB-standarden, 
hvilket er tilfældet med det 15.500 m2 
Carlsberg-byggeri, der skal stå færdigt 
ved udgangen af 2019. Projektleder i C.F. 
Møller, Vivianna S. Andersen, forklarer:

- For os var det interessant at anvende 
det klassiske sildebensparketudtryk i en 
moderne bygning, men i et nyt materiale. 
Det er ikke set før herhjemme, og for en 
miljøbevidst bygherre er det en god histo-
rie at fortælle om sit byggeri. Byggeriet 
skulle være DGNB-certificeret, så det 
var oplagt at anvende et materiale som 
bambus på en stor flade. Men det tæller 
også, at bambus er super holdbart og 
slidstærkt, siger hun.

Vokset med 50 %
Monteringen af gulvet foregår som med 
sildebensparketgulve af træ: Det skal 
fuldklæbes til underlaget og derefter 
slibes, indtil det har en jævn overflade. 
Herefter kan man vælge at oliere eller 
lakere gulvet.  

- Det er et meget fleksibelt produkt i 
forhold til projektsager. Her kan vi til-
passe produktionen til det behov og de 
ønsker, kunden har, uden at det behøver 
at koste mere. Man kan med andre ord få 
det udtryk, man gerne vil have, siger Ole 
Holse, der på grund af en øget efterspørg-
sel på bambusgulve snart skal i gang med 
at ansætte en ny salgskonsulent.

- Fra 2015 til 2017 er vi vokset med 
50 % i antal kvadratmeter gulve, vi sæl-
ger, siger han.

louise@odsgard.dk

Bambus
- Bambus er en hurtigvoksende 

græs art, der vokser i bl.a. Kina, 

Vietnam og Thailand. Efter 4-6 års 

vækst er bambus klar til at blive 

fældet. Som gulv sammenlignes 

bambus med træ. 

- Bambus har en meget lav udvi-

delseskoefficient, som, kombineret 

med opbygningen af plankerne, 

gør, at gulvbrædderne er meget 

formstabile. 

- På Brinell-skalaen, der er et udtryk 

for hårdhed, scorer fyr 2,8, ask, eg 

og bøg opnår 3,4-3,7, mens bam-

bus i sammenlimede stave når op 

på 4,7. Nogle bambussorter har, 

når de er komprimeret, en hårdhed 

på hele 9,5.

Fakta

Bambus skal kun vokse 4-6 år, før det 
er klar til at blive fældet. Bambus til 
gulve kommer udelukkende fra Kina, 
da de sorter, der vokser her, har en 
optimal hårdhed, slidstyrke og udvidel-
seskoefficient. 

Til større projekter kan bambusstavene 
til sildebensparketgulvet bestilles i lige 
præcist de bredder og længder, bygherren 
ønsker. Efterfølgende kan gulvet behand-
les med f.eks. hvid olie, mørk olie eller klar 
mat lak.

Nr. 3 – 30. maj 2018 Side 15

·

Lindab A/S · Tlf. 73 99 73 73 · www.lindab.dk

l indab  |   vi forenkler byggeriet

LindabIndervægsprofiler
Genial løsning - enkel og hurtig montage

Lindab Indervægsprofiler er lette, stabile, lydisolerende og produceret i 

varmforzinket stål. Det enkle system giver dig bedre arbejdsvilkår, og er 

fysisk mindre krævende at arbejde med end andre lægtesystemer. Lindab 

indervægsprofiler kan leveres i standardmål og i fixmål. 

Se hele sortimentet og dokumentation med vores smarte app: 

Lindab Wall Selector  til iOS. 

Plast klarer mosten i 
hallen og stalden
Ved at indbygge kanalplader i ydervæggene 
på lagerhaller og stalde åbnes op for nye 
muligheder ved anvendelsen af plast

Materialer, der anvendes i lagerhaller og 
husdyrstalde, skal både kunne holde til 
Nordens vind og vejr, slag og stød fra 
køretøjer og redskaber og modstå spark 
og syreholdige biprodukter fra dyr.

Salgschef Per-Olof Ekstrand, der er 
ansvarlig for de svenske aktiviteter i den 
danske plastvirksomhed Rias i Roskilde, 
har selv seks heste og kender til proble-
mer med fugt i træværket på sin staldbyg-
ning, ligesom han har oplevet, at hestene 
gnavede i konstruktionen.

- Det er i sagens natur svært at holde 
fugt og skidt væk fra træværk, og så 
mørner det. Heste napper jo i alt, hvad de 
kan få fat i, og hvis træværket er blødt,  
går de i gang med at spise det, forklarer 
han.

Samtidig er mange stalde mørke, og 
bygningsejerne skal derfor bruge mange 
penge på belysning selv i dagtimerne. 
Men ved at anvende kanalplader, der 
normalt anvendes i tagkonstruktioner, 
til lodret montering i forbindelse med 
de klassiske staldvinduer med tremmer, 
opnås der en række fordele, fortæller Per-
Olof Ekstrand:

- Bygningen holder ganske enkelt i 
længere tid, end når man anvender træ. 
Og ved at anvende gennemsigtigt plast 
på den øverste del af vægkonstruktionen 
opnår dyrene et mere behageligt inde-
klima, ligesom folk omkring hestene får 
bedre arbejdsforhold i boksene.

Markedet er klart i vækst
Den svenske leverandør af staldløsnin-
ger til heste og grise i Sverige, Myrby 

Mekaniska Verkstads, der samarbejder 
med Rias, oplever en stigende efter-
spørgsel af plast til staldbyggeri.

- Markedet for anvendelse af plast til 
staldbyggeri er klart i vækst. Pladerne er 
lette at arbejde med, priserne er rimeli-
ge, og resultaterne kan opleves med det 
samme. Hvis en kunde først har købt tre 
til fire plader, henvender de sig igen for 
at købe flere plader. En ordre, der star-
ter med tre-fire kanalplader, kan derfor 
hurtigt ende med 20-30 eller endnu flere 
produkter af plast, fortæller Henrik Höök 
fra Myrby Mekaniska Verkstads.

Muligheder og  
økonomiske fordele
Som følge af den stigende interesse og 
efterspørgsel har Rias udviklet flere 
koncepter til stalde og haller, hvor der 
også markedsføres produkter til andre 
husdyr end heste, som eksempelvis grise 
og køer.

- Ved grise og køer stilles der højere 
krav til renlighed og hygiejne end ved 
heste, og derfor er plast oplagt som byg-
gemateriale. Der er enorme muligheder 
og en række økonomiske fordele for 
landmænd ved at se nærmere på mulig-
hederne for vores staldprodukter, siger 
Per-Olof Ekstrand.

-kj

Gennemsigtigt plast på den øverste del af vægkonstruktionen giver et mere behageligt 
indeklima og bedre arbejdsforhold for folk omkring hestene.



Mester & Svend 2019

Mester & Svend – Circulation 2019  Number

Carpenters, private address  12,814

Carpenter and joinery Business  5,356

Contractors with carpentry/joinery  1,618

Other craftsmen  432

Organizations, schools, suppliers and more  431

Constructing engineers/building technicians, engineers  458

Total  21,118 

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

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

Mester & Svend brings articles that increase the professional knowledge about materials and 
products and gives inspiration to new ways of co-operating and performing.

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

Editorial: 
redaktion@odsgard.dk

Your contact to Carpenters and 
Carpentry Business in Denmark

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

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

Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, IT-Reload, Lager & Transport – Logistikmagasinet and PackMarkedet. 

Digital platforms: UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk and IT-Reload.dk
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1) Renault KANGOO 1,5 dCi, 75 hk Access L1 van, Forbrug 23,3 km/l, CO2 udledning 112 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 25.000 kr. herefter månedlig leasingydelse på 1.295 kr. 

Samlet betaling i perioden udgør 71.620 kr. 2) Renault TRAFIC T27, L1H1, 1,6 dCi, 95 hk , Forbrug 16,4 km/l, CO2 udledning 160 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr., herefter månedlig 

leasingydelse på 1.495 kr. Samlet betaling i perioden udgør 88.820 kr. 3) Renault MASTER T28, L1H1, 2,3 dCi, 110 hk , Forbrug 12,8 km/l, CO2 udledning 204 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 

kr. herefter månedlig leasingydelse på 1.695 kr. Samlet betaling i perioden udgør 96.020 kr. For alle priser gælder at: Leasingperiode 36 måneder. Leasingydelserne er faste. Alle priser er inkl. serviceaftale og leveringsomkostninger. Priserne 

er eksklusiv vinterdæk, obligatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr, delydelse, brændstof og grøn ejer afgift. Alle priser er ekskl. moms. Betaling skal ske via betalingsservice. Der er et begrænset antal biler. Tilbuddet gælder 

udelukkende erhvervsdrivende med et CVR-nummer og kun via Renault Finance (Santander Consumer Bank). Forudsætter positiv kreditgodkendelse og kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Der tages forbehold for 

ændringer i priser og afgifter. 

Renault TRAFIC T27 L1H11,6 dCi 95 hk inkl. navigation, A/C og bakkamera
Mdl. leasingydelse fra 1.495 kr.

2

Førstegangsydelse 35.000 kr.
2

Renault KANGOO Access L11,5 dCi 75 hk inkl. A/C

Mdl. leasingydelse fra 1.295 kr.
1

Førstegangsydelse 25.000 kr.
1

Renault MASTER T28 L1H12,3 dCi 110 hk inkl. navigation, A/C og bakkamera
Mdl. leasingydelse fra 1.695 kr.

3

Førstegangsydelse 35.000 kr.
3

renault.dk

Skarpe leasingpriser inkl. service- og reparationsaftale

Renault LCV

Digitale værktøjer bag rekordresultat

Tømrervirksomheden Tagsnedkeren i Stenlille på Sjælland, der med knap 40 ansatte har specialiseret sig i tagrenove-ringer, facaderenoveringer og tagboliger i København, har netop opnået sit bedste resultat nogensinde med en omsætning i 2017 på 41 mio. kr. Rekordresultatet er bl.a. kommet i hus ved brug af digitale værktøjer, hvor professionel kalkulation har gjort virksomheden mere konkur-rencedygtig.
Regnskabsprogrammet e-conomic har digitaliseret fakturahåndtering og bog-føring, og det professionelle kalkulati-onsprogram Sigma har effektiviseret og digitaliseret hele tilbudsgivningen.- Med eksempelvis Sigma, som vi ind-førte for ca. tre år siden i stedet for Excel, er vi blevet langt skarpere til at give præcise tilbud, og derfor har det været muligt for os at omsætte væksten direkte til bundlinjen. Vi regner simpelthen ikke forkert længere, og det betyder, at vi de sidste tre år har tjent penge på alle de sager, vi har vundet, siger adm. direktør Claus Jensen, Tagsnedkeren.

for tilbudsgivningen, forklarer han og peger på, at det at digitalisere sin forret-ning ikke er en kæmpe omvæltning, hvor alt skal udskiftes og digitaliseres fra det ene øjeblik til det andet:  - Det er et spørgsmål om at bruge nogle digitale værktøjer, der passer ind i virksomheden, og som automatiserer og optimerer nogle manuelle arbejdsgange.

-kj

Regnskabs- og 
kalkulations program-mer er nogle af 
hovedårsagerne til, at Tagsnedkeren i 2017 nåede en omsætning på 41 mio. kr.

Med Sigma har Claus Jensen også en sikkerhed for, at de materialer, timer m.m., som han taster ind, også kommer med i det samlede regnestykke, fordi det sker automatisk. Og hvis han går ind og retter i f.eks. timesatser, skal han kun gøre det ét sted, fordi det automatisk bliver rettet alle steder. Det er med til, at han hele tiden bevarer overblikket.Tidligere havde virksomheden to mand, der regnede tilbud. Men på trods af, at der i dag ryger langt flere tilbud 

gennem maskineriet i Stenlille, så har Sigma effektiviseret tilbudsgivningen så markant, så det i dag kun er Claus Jensen, der regner.
- Et godt bud er, at jeg i dag regner tilbud tre gange så hurtigt. I modsætning til regneark, så har Sigma bl.a. indbyg-gede databaser, der betyder, at jeg kan gemme priser og erfaringer. Så skal jeg ikke starte forfra hver gang, og det sparer meget tid. Det handler om hele tiden at effektivisere, og det gælder også inden 

Byggefirma straffet
i MgO-skandale

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 25. årgang – Nr. 5 – 11. oktober 2018

For første gang straffer Voldgiftsretten entreprenør for skader efter brug af de fugtsugende MgO-plader, men hos beboerne er der ingen vrede 

Læs side 4-6

Endelig får erhvervs-skolerne flere penge

Nyt isoleringssystem med returordning
Upcycling Scandinavia tænker bære-dygtighed ind i alle led. Blandt andet tilbyder virksomheden at tilbagekøbe isoleringsproduktet EverUse, så det kan gen-genbruges.

Læs side 12

Flygter fra 
Arbejdstilsynet
Siden foråret 2017 er 103 personer flygtet fra Arbejdstilsynets kontrol af social dumping.

Læs side 11

Snedkerne sætter 
pris på Noma
Københavns Snedkerlaug uddelte i september den nystiftede Snedkerpris – første modtager blev Michelin-re-stauranten Noma.

Læs side 10

Hos erhvervsskolerne er man ganske tilfreds med, at regeringen vil afsætte ca. to milliarder kroner til at styrke uddan-nelserne, der længe kun har oplevet besparelser.
 

Læs side 2

Få Mester & Svend på privatadressenMed et abonnement på Mester & Svend får du avisen i din postkassse 6 gange om året.Prisen er kun 149 kr. inkl. moms om året (25 kr. pr. avis).Bestil dit abonnement på abo@odsgard.dk eller ring på 43 43 29 00

I sporet
på vikingerne

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 25. årgang – Nr. 4 – 6. september 2018

I Sagnlandet Lejre er en flok tømrere i fuldt sving med at 

genopføre Danmarkshistoriens største kongehal. Den skal 

synliggøre vikingernes imponerende byggeteknik og øge 

vores respekt for godt håndværk Læs side 4-5

Tyvene fester i 

håndværkerbiler

Nørderi på 
Carl Ras-messe
Igen i år bugner de mange stande 

med flere tusinde produkter til gode 

priser. Men leverandørerne udlodder 

også mange spændende præmier, som 

kvit og frit kan gøre messeoplevelsen 

endnu sjovere. 
Læs side 22

Der kæmpes om 

tømrerne
Tal fra Danmarks Statistik i juli viser, 

at mere end hver tredje bygge- og 

anlægsvirksomhed bliver begrænset i 

produktionen, fordi man mangler folk.

Læs side 18

På Lolland ender 

flest i skolepraktik
Andelen af lærlinge i skolepraktik 

svinger fra nul til 30 % afhængig af, 

hvilken erhvervsskole de unge går på.

Læs side 16

Antallet af anmeldte tyverier fra vare- 

og lastbiler steg med over 35 % sidste 

år. Nu tager Dansk Byggeri kampen op 

med en sikringspakke.
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Undgå bøde fra Arbejdstilsynet

Tømrer spænder ben for tyvene

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 

 25. årgang – Nr. 2 – 23. april 2018

Indbrud i håndværkerbiler eksploderede med hele 35 

procent sidste år, og nu har tømrermester Jeppe Stokbro 

fået nok. Han har opfundet en løsning, der skal hjælpe 

ham selv og andre håndværkere
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Flere kvinder skal vælge tømrerfaget

Festool luger ud blandt forhandlerne
Siden 1. januar har der kun stået Fes -

tool-værktøj hos hardcore proff-for-

handlere.

Læs side 30

Gamle vinduer renoveres til 2020Udtjente vinduer fra nordjysk bolig-

forening bliver genbrugt i et visionært 

københavnsk rækkehusbyggeri, hvor 

de sættes sammen i en tolagsløsning, 

så de lever op til 2020-kravene.

Læs side 12

Georg Stage får teaktræ i lange baner
Georg Stage II er ved at blive renove-

ret fra inderst til yderst. Det 83 år gam-

le skoleskib har bl.a. fået nyt teaktræs-

dæk, mens al træ- og messinginventar 

er pillet ud og renoveret.
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Der er langt mellem kvinderne på byg-

gepladserne, og det skal et nyt kvinde-

råd nu gøre noget ved.
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Paneltwistec og Konstrux
skruer til trækonstruktioner 

ECO-Line og PRO-Line,  
højdejusterbare terrasseopklodsnin- Stor bæ

Nr. 4 – 6. september 2018

Side 29Ny universalskrue 
modstår MgO-salte

Bygningers evne til at modstå fugt er efter de mange MgO-sager kommet højt på dagsordenen. Den øgede opmærk-somhed kan blandt andet mærkes hos Cembrit, der tilbyder vindspærrepla-derne Windstopper, som ikke optager fugt. Skærpede krav til de skruer, som anvendes i forbindelse med MgO-ud-skiftningerne gør nu, at byggemateria-leproducenten vælger at føje en ny uni-versalskrue til sortimentet, der netop er velegnet i forbindelse med udskiftning af MgO-plader.  
- Én af udfordringerne ved udskiftning af MgO-plader er, at de har efterladt salte i de bærende trækonstruktioner, og man må derfor opjustere skruekvaliteten i form af en rustfri skrue, lyder det fra Frank Brøndum, der er teknisk chef og bygningskonstruktør hos Cembrit.

Cembrit 45 Universalskruen er længere – 45 mm lang – end en klassisk universalskrue for at 

sikre, at nye vindspærreplader forankres solidt til de bærende konstruktioner, selv hvis de 

har været påvirket af salte fra MgO-plader.

App til bjælkedimensioner
App’en TRÆbjælker er for tømrere, byg-ningskonstruktører og ingeniører, der har brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne.

App’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes. Man kan under-søge: Bjælker i træbjælkelag samt tværbjæl-ker, der understøtter bjælkelag. Bjælkespær med 5-45° hældning samt overliggere over facadeåbninger. Kipbjælker/tværbjælker, der understøtter bjælkespær.TRÆbjælker kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt 

App’en TRÆbjælker kan være en hjælp til beregning af bæreevnen af konstruktionstræ eller 

limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. Beregningerne følger reglerne 

i Eurocodes.
Han supplerer: 

- Vi har derfor valgt at lancere en ny og længere skrue som et alternativ til vores nuværende skrue, der jo stadigvæk anbefales til anvendelse i nye konstrukti-oner. Den nye skrues længde sikrer, at der opnås en solid forankring i træet, der kan være skadet af saltene fra MgO-pladerne.Cembrit har rådført sig med specialist-virksomheden Bunch Bygningsfysik, der har analyseret Cembrit Windstopper-pla-derne for at dokumentere, at de ikke indeholder samme skadelige salte som MgO-pladerne. Bunch Bygningsfysik har været rådgiver på mange MgO-pro-jekter, og i disse udskiftningssager anbe-faler virksomheden en længere og rustfri skrue. Cembrit 45 Universalskruen er 4,2x45 mm.
 

-los

indtastning af de aktuelle bygningsdimen-sioner. Resultatet angives som den nød-vendige bjælkehøjde samt nedbøjningen. Beregningen kan sendes som mail eller besked, så den kan gemmes eller printes som dokumentation i byggesagen.Bemærk at app’en ikke undersøger, om vindsug giver behov for forankring af bjælkerne, og at længden af tværbjælker og overliggere er begrænset til 5 meter, da beregning over denne længde kræver ingeniørbistand.
TRÆbjælker er optimeret til iPhones med iOS 8.0 eller nyere og kan downloades fra App Store. 

-los

fischer Power-Fast® skruer med Bonus Zink C5M har Korrosionsklasse C5M – til udendørs brug og kan også anbefales til kyst-

nære områder. ETA godkendelse kombineret med CE mærkning, sikrer skruen er forberedt til fremtidens krav fra professionelle 

håndværkere. fischer Power-Fast® skruer har dobbeltgevindet på skruespidsen, som sikrer hurtig iskruening med lavt moment. 

Mindre risiko for flækning i træet. Velegnet for montage med lille kantafstand. Savtænder forhindrer spaltning af træet og fræse- 

ribber på skaftet reducerer modstanden og gør det lettere at montere skruen. Fræseribber under hovedet giver bedre undersænk-

ning og forhindrer, at træet revner. Se mere på www.fischerdanmark.dk

fischer Power-Fast® skruer
Ny generation af skruer som er udviklet til fremtidens krav…



Digital Marketing

The magazine Mester & Svend collaborates with 
BygTek.dk to create the best online universe in 

the construction industry in Denmark

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

Media Co nsultant 
Ralph Olsen 
olsen@odsgard.dk 
tel. + 45 4 6 9 3 6 6 0 7 

Our online universe also includes Byggeri.dk, which is 
visited by private individuals with plans for housing improve-
ments, and our business site UE.dk

Daily newsletter 
for 25,000 
recipients

250,000 visitors a year

75 percent are decision makers from 
the building and construction sector

* Survey Spring 2018. 388 participated

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



Issue dates and features 2019

Deadline 13 February

• Energy renovation (doors, windows, insulation, etc.)
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars

Deadline 2 April

• Terraces
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars
• Sustainable construction and building materials

Deadline 8 May

• Roofs and facades
• Gates and carports
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars

Deadline 2 September

•  Screws, fastening (light, heavy and chemical), 
• Trade fair: Carl Ras, Brøndby
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars

NO. 4 – 18 SEPTEMBER WEEK 38

NO. 3 – 27 MAY WEEK 22

NO. 1 – 5 MARCH WEEK 10

NO. 2 – 23 APRIL WEEK 17

Deadline 30 September

• Energy renovation (doors, windows, insulation, etc.)
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars

NO. 5 – 17 OCTOBER WEEK 42

Deadline 5 November

• Indoor renovation (stairs, floors, walls and ceilings)
• Workwear, safety shoes and working enviroment
• Tools
• Cars

NO. 6 – 21 NOVEMBER WEEK 47

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

Subject to change without prior notice.

Nr. 2 – 23. april 2018

Side 13

       M
ADE IN DENMARK

MED RES P E K T

ARS10
GARANTI

MED 
RESPEKT 
FOR DIT 

HÅNDVÆRK
KPK er en virksomhed, der holder de stolte håndværkertraditioner i hævd. Her foregår alt samarbejde med respekt for din forretning, dit håndværk og din tid. Det er dansk, når det er bedst. Det er gennemført. Og, det er ordent- ligt. Det er udgangspunktet for hele vores forretning og det, vores værdier bygger på.

Derfor kan vi sige, at vi er: KPK. Døre og vinduer. Med respekt.

Se mere på kpk-vinduer.dk

Ny loftstrappe 
holder på varmen
Den danske lofttrappeproducent, Dolle, lancerer nu en ny super lofttrappe med en testet U-værdi helt nede på 0,38 W/m2K

Stigende fokus på lavenergihuse og skærpede energikrav i byggebranchen får nu den danske lofttrappeproducent Dolle til at introducere en ny lofttrappe med en ekstrem lav U-værdi. Ifølge administrerende direktør Fran-cois Grimal er den resultatet af, at Dolle igennem længere tid har arbejdet på at udvikle en lofttrappe med PUR-isolering, der har en endnu bedre isoleringsevne end de i forvejen højtisolerende modeller i sortimentet med isoleringsmaterialet polystyren:
- Derfor glæder det os, at vi nu er klar til at lancere clickFIX Thermo med PUR-isolering, der som materiale har en isoleringsevne, der er cirka 26 procent bedre end de traditionelle isoleringsmate-rialer. Og hvor vi kommer ned på en testet U-værdi på 0,38 W/m2K. Og vælger man 

vores tophatch som tilvalg, ender vi på en U-værdi på 0,15 W/m2K, hvilket uden tvivl bliver en attraktiv vare til tidens energioptimerede bygninger.

Hele konstruktionen testetHan fortæller videre, at det er hele loftslemmen med karm, lem og stige, der er testet for at sikre det mest præcise resultat.  
- Vi har valgt ikke at teste varmetabet på det mest isolerende punkt, men i stedet på hele konstruktionen med både loftlem og -karm. Derfor kan vores U-værdi sam-menlignes med andre byggematerialer som eksempelvis vinduer, da vi tester isoleringsevnen på lige vilkår, slutter Francois Grimal. 

 
-jhn 

Dolle har igennem længere tid arbejdet på at udvikle en lofttrappe med PUR-isolering, der 

har en endnu bedre isoleringsevne end andre modeller.

W W W . O X - O N . N U

Focus on cars
Motor journalist Jørli 
Petersen has in each issue 
of Mester & Svend focus 
on cars for the 
construction sector.

Nr. 3 – 30. maj 2018 Side 35

·

*Prisen er baseret på 160,33 arbejdstimer pr. md. (160,33 arb. timer x 9,04 kr./time) - 1.449 kr./md.

Krav om kaskoforsikring og betinget af endelig kreditgodkendelse af FCA Capital Danmark. Bruger indestår for restværdien, og priserne er inkl. lev. omk. og ekskl. moms, forsikring, grøn ejerafgift,

brændstof, dæk, serviceaftale og evt. ekstraudstyr. Forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Tilbuddet gælder,

så længe lager haves eller til den 31. maj 2018.

          -             Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 13,9-21,3 km/l. CO
2
-udledning 169-123 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

DOBLÓ PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING
VÆLG NU MELLEM BENZIN ELLER DIESEL UDEN AT GÅ NED PÅ UDSTYR

AIRCONDITION, PARKERINGSSENSOR BAG, FARTPILOT OG MEGET MERE...

D A

F I A T P R O F E S S I O N A L . D K

LEASING FRA

9,04 KR
/ARB. TIME*

EKSKL. MOMS

PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING

Månedlig ydelse

Førstegangsydelse

Løbetid

Km i perioden

Restværdi efter 60 mdr.

Doblò L2 1.4 T-JET 120 hk benzin

1.449 kr.

25.000 kr.

60 mdr.

75.000

36.550 kr.

Doblò L2 1.3 MJT 95 hk diesel

1.499 kr.

Grønne Ford
Ford dominerer den store varevognsudstilling 
i Birmingham med et par spændende nyheder, 
hvoraf den ene allerede kan købes i Danmark

Af Jørli Petersen

England er Fords europæiske hjem-
mebane, synes man tilsyneladende hos 
Ford i England, og det er da også her 
Transit bliver formet og udviklet. Så 
det er ikke overraskende, at den store 
varevognsudstilling i Birmingham er 
domineret af Ford, som viser et par 
spændende nyheder, hvoraf den ene 

allerede kan købes i Danmark, mens den 
næste nyhed må vente til næste år.

Hovedattraktionen hos Ford er Ford 
Transit Custom PHEV, som på dansk er 
en Transit med plug-in hybrid teknik. Vi 
har tidligere været efter Ford for at være 
alt for langt bagud i kapløbet om fremti-
dens type varebil til transport i byerne, 
og Transit PHEV er et godt eksempel på 
Fords mangler.

Transit med plug-in findes kun i 20 
forsøgsbiler, de blev indsat til almindelig 
transport i efteråret 2017, de 20 biler skal 
køre et år i London, og herefter vil man 
såkaldt ’vurdere resultatet’.

Imens har konkurrenterne fået et meget 
stort forspring, men de få grønne fjer, man 
kan finde hos Ford, bliver luftet så kraf-
tigt, at man forledes til at tro, at Ford er 
helt fremme i førerfeltet. Men en forsøgs-
plug-in med en rækkevidde på 50 km på 
en opladning tilsat en 1-liters 3-cylindret 
benzinmotor er langt fra målet.

Til gengæld er der bid i Fords afdeling 
for biler med åbent lad. Fords lækre 
Ranger kommer nu i version Wildtrack 
X. Det er en bil med masser af stil og 
luksus, og den herlige 3,2 motor med 
6-trins automatgear gør bilen til en ren 

fornøjelse med både læder og power. Den 
nye Wildtrack X, der sælges i farverne blå 
med sorte indslag, kan allerede købes hos 
den danske Ford forhandler.

Det kniber lidt mere med Birminghams 
nyhed nummer tre, en fabriksproduceret 
Fiesta Van. En gennemført fornuftig 
varebil med de blændede sideruder, der 
tidligere var så almindelig til små varebi-
ler, kommer til Danmark til næste forår. 
Når bøgen springer ud i 2019 kan man 
køre de sart-grønne bøgegrene hjem i en 
helt ny Fiesta Van, som slet og ret er en 
helt traditionel Fiesta, der er bygget som 
rigtig varebil bag de to forsæder. Ford 
oplyser i Birmingham, at nyttelasten i 
Fiesta Van er 500 kg, og det er ganske 
flot for en varebil i den størrelse.

20 biler kører rundt i London for at undersøge, om Ford er på rette vej med fremtidens 
plug-in hybridsystemet. Ford ligner et bilmærke, der halter et godt stykke efter en længere 
række konkurrenter.

Blå og sort er kendingsfarverne på Fords nye Ranger Wildtrack X. Masser af læder og luksus 
med Fords lækre 3,2 maskine gemt i næsen.



Ad information 2019

All prices are exclusive VAT and possible 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 
submitted electronic ad material, for material handed in too late, 
as well as strikes and other kinds of force majeure cannot lead to 
'Mester & Svend' being liable in any damages.

A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/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 can offer a discount, when adver-
tising in one or more of our magazines: Mester & Svend, Puff, 
Byggeri, BygTek, etc.

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

Discount

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

Colour and placement surcharge

Inserts

Sizes and prices in 4 colours

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · DK-2600 Glostrup
Tel. +45 43 43 29 00 · Fax +45 43 43 13 28 · www.odsgard.dk

1/1 page 3,985 EUR

Width x height:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 page 2,810 EUR

Width x height:

A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

1/4 page 1,470 EUR

Width x height:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

1/8 page
930 EUR

Width x height:
A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

Cover advertising 
A: Front page-spot 1,270 EUR
W: 82 x H: 75 mm

B: Sticker on the frontpage
Call for price

C: 1/1 Back page 4,660 EUR
W: 256 x H: 370 mm

D: 1/2 Back page 2,810 EUR
W: 256 x H: 176 mm

1/16 page
525 EUR

Width x height:

C: 58 x 86 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.

A

D
C

Price

Ad material: mail to ads@odsgard.dk

DB

C
A

B DD

CA BBB

B

B

Get an advertorial in Mester & Svend
Advertorial Call for price
1/1 left page

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

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

Our journalists can help with writing, so you get the right message to 
the readers. Prices from 535 euro.


