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Din kontakt til tømrer- og 
snedkersvende samt deres mestre

Tømrermester 
Tømrermester kæmper for 
kæmper for sine folksine folk

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 

 27. årgang · Nr. 2 · 16. april 2020

Fra at have masser af arbejde har coronavirussen med 

et slag forvandlet hverdagen hos Viggo Pedersen & Søn 

til en kamp for at undgå fyringer i en byggebranche, der 

styrtbløder, og hvor alt er lukket ned
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Til krævende slibeopgaverTre nye vinkelslibere fra Bosch er kortere og skærer op 

til 50 % hurtigere end producentens hidtil stærkeste 18 

volt-vinkelsliber.
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App mod virus-spredningambølls ForeBYG Smitte-app hjælper håndværkere til 

huske god hygiejne, holde afstand og udvise hensyn.
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Terrassetræ fra BrasilienImportøren Global Timber tager ud i Sydamerikas tro-

piske skove for at købe hårdttræ til danske terrasser og 

facader.
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Gør dig klar og bliv endnu mere 
attraktiv på arbejdsmarkedet

Roskilde Tekniske Skole udbyder og gennem-
fører en række AMU-kurser inden for energi-
renovering. 

Kurserne er sammensat i forskellige energi-
pakker, som øger dine kompetencer.

Tilmeldingen til energikurserne sker 
via www.rts.dk/kurser, hvor datoer, 
deltagerpris, kursusnummer og 
afviklingsvilkår fremgår.

Kontakt Johnny Lundgreen
på telefon 30 50 82 95, 
hvis du har spørgsmål.

Roskilde Tekniske Skole
Sdr. Mellemvej 4 · 4000 Roskilde · www.rts.dk · 46 300 400

Træfiber hitter som isolering 
i byggeindustrien

Af Hans Windeløv

Træfiberisolering har fundet vej ind i 
byggeindustrien som et alternativ til 
syntetiske isoleringsprodukter. Det er nu 
ikke fordi, det er en ny opfindelse, men 
fokus på klimavenlige løsninger har 
skabt fokus på produkter af naturmate-
rialer. Det oplever man hos producenten 
Woodfiber. Virksomheden med hoved-
sæde i Tølløse har mange års erfaring 
med isoleringsmaterialer. Og det var 
isolatørernes stigende efterspørgsel på 
både grønnere og mere effektive løsnin-
ger, som bragte virksomheden på sporet 
af løsningen, hvor træfiber bliver brugt 
som isoleringsmateriale.

- Vi har udviklet vores produkter over 
mange år.  Og nu har vi et isoleringsmate-
riale, som gør det nemmere for isolatører, 
for entreprenører og hele byggebranchen 
at opnå høj isolering i både nybyggeri og 
renoveringsopgaver. Samtidig er der tale 
om klimavenlige produkter, da træmate-
rialet så at sige lagrer CO2 i de bygninger, 
det bliver anvendt i.

Sådan siger Henrik Andreasen, som 
er direktør i Woodfiber. Han og virk-
somheden har i den seneste tid oplevet 
stigende interesse for deres grønne og 
bæredygtige løsninger til byggeindustri-
en. Både i detailleddet, hos gør det selv-
folk og blandt entreprenører, arkitekter 
og håndværkere. 

Flere produkter 
i sortimentet
Woodfiber har flere træfiberprodukter i 
sortimentet. Man har blandt andet bats 
i forskellige størrelser og tykkelser til 
montering i mange forskellige slags 
byggerier og projekter. Virksomhedens 
mest efterspurgte træfiberprodukt er dog 
træuldsmaterialet Woodfiber Air. Det 
er nemt at arbejde med for isolatører-
ne. Det indblæses med maskine i både 
åbne som lukkede konstruktioner og på 

vandrette, lodrette og skrå flader. Her 
lægger træuldsfiberen sig tæt om rør, 
spær og andre konstruktioner og giver 
en høj isolering. Det sker endvidere i 
et godt arbejdsmiljø, idet træulden ikke 
indeholder farlige fibre.

- Med sin vatagtige struktur er det meget 
nemt at arbejde med. Man udlægger det 
hurtig enten manuelt eller ved at indblæse 
det med maskine, de steder, hvor det er 
påkrævet. Det betyder, at håndværkerne 

bliver hurtigt færdige. Flere af vores 
kunder fortæller, at de i forbindelse med 
isolering af tagkonstruktioner i både 
nybyggeri og i renoveringsopgaver kan 
være færdige med isoleringen hurtigere, 
end de ellers ville være, ja faktisk på kun 
to dage. Det betyder, at man kan få lukket 
hurtigt af og får gjort klimaskærmen tæt, 
så man undgår regn og fugt og altså får 
projektet i tørvejr resten af byggeperio-
den. Den hurtigere montering reducerer 
dermed den tid, håndværkerne bruger på 
isoleringsopgaverne. Selvom prisen på 
træfiberløsningen kan virke højere end 
andre produkter, betyder det altså ikke, 
at prisen for slutkunderne bliver tilsva-
rende høj. Tværtimod. Og samtidig kan 
håndværkerne komme hurtigt videre til 
nye opgaver, uddyber Henrik Andreasen. 

Forbedret indeklima
Ud over at isolere godt har Woodfibers 
produkter også nogle fordelagtige egen-
skaber, når det handler om indeklimaet. 
Som Henrik Andreasen kommer ind på, 
øger den vatagtige struktur i Woodfiber 
Air overfladearealet i forhold til andre 
produkter.

- Isoleringsmaterialet er i stand til at 
absorbere og afgive vanddamp. Og sam-
tidig har materialet træets naturlige evne 
til at holde på og transportere vanddam-
pen videre i takt med, at det omgivende 
miljø har behov for mere eller mindre 

fugt. I konstruktioner hvor dampspærren 
mangler helt, er mangelfuldt installeret 
eller er hullet, kan Air-træuldsfiberen 
optage fugt og sende den videre ud i 
det fri.

Henrik Andreasen forklarer, at noget 
lignende gør sig gældende i byggeri med 
solid konstrueret klimaskærm. Den fugt, 
mennesker helt naturligt producerer, 
og som husstandens installationer også 
bidrager til, bliver simpelt hen reguleret 
af træuldsfiberen.

- Er der for meget fugt, bliver den lagret 
i materialet. Og bliver så sendt tilbage 
i indemiljøet, når der er behov for det. 

Høj isoleringsevne, nemmere og hurtigere montering, forbedret arbejdsmiljø for håndværkerne, 
bedre indeklima, ingen CO2-belastning af miljøet og høj genanvendelighed. Det er nogle af fordelene 
ved isoleringsmaterialet Woodfiber, der som navnet antyder, er lavet af træfiber. Virksomheden af 
samme navn producerer løsningen, som bliver mere og mere efterspurgt i byggeindustrien
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Træn med eksperterne 
- book en plads på 
vores vintertræning 

Som tømrer kan du købe vinduer og døre og få rådgivning direkte hos VELFAC.
Ring på 76 28 85 50 - vi sidder klar ved telefonen.

Hold dig opdateret på produkter og montering, 
så du kan løse vinduesopgaverne endnu 
hurtigere og bedre. Træningen varer en halv 
dag, og det er gratis at deltage. Så tilmeld dig, 
mens der stadig er pladser.

VELFAC.dk/traening 

På den måde både regulerer isoleringen 
ikke bare fugten, men også temperaturen, 
som er afhængig af fugten. Den skaber 
simpelthen balance i indeklimaet. Og da 
der samtidig er tale om træfiber, fungerer 
fugtoptagelsen efter kapillærprincippet, 
så fugten fordeler sig i hele materialet 
og ikke kun ophober sig lige i nærhe-
den af de steder og rum, hvorfra fugten 
kommer og er stærkest koncentreret. Det 
giver et behageligt indeklima, da den 
relative luftfugtighed og temperatur over 
dagen holder sig mere jævn.

Stor opmærksomhed fra 
arkitekter og entreprenører
Det er både isoleringsevnerne, den grøn-
ne profil og den nemme håndtering og 
montering, som gør produktet efter-
tragtet. Både arkitekter, entreprenører, 
håndværksfirmaer og byggemarkeder 
har fået øjnene op for mulighederne 
med produktet.

- Der er stor opmærksomhed om vores 
produkter, fordi der er så mange fordele 
med dem. Det betyder da også, at de 
bliver foretrukket af flere og flere arki-
tekter og entreprenører i forbindelse med 
projektering og opførelse af nybyggeri og 
i renoveringsprojekter. Produkterne lever 
nemlig fint op til kravspecifikationerne, 
når der bliver lagt vægt på både de iso-
leringsmæssige egenskaber og krav om 
bæredygtighed. Lige nu er der flere byg-
gerier i gang, hvor Woodfiber Air bliver 
brugt. Og derfor giver vi den max gas i 
produktionen af produkterne, fortæller 
Henrik Andreasen.

Som han kommer ind på, er der egentlig 
tale om en traditionel metode til isole-
ring. Høvlspåner er nemlig blevet brugt 
i århundreder til både isolering af gulve, 
vægge, lofter og mange andre ting.

- Vi har i gennem flere år udviklet, for-
ædlet og forbedret produktet, som altså 
besidder høvlspånernes basale egenska-
ber. Med en industriel produktion sørger 
vi for, at mange flere kan få gavn af 
produkterne og de fordele, som det giver.

Træ fra bæredygtigt 
skovbrug
Træfiberen som Woodfiber benytter til 
Woodfiber Air er fremstillet af gran 
fra bæredygtigt svensk skovbrug og er 
100 % genanvendeligt.  Desuden er træ-
uldsisoleringen Woodfiber Air Cradle- 
to-Cradle (C2C) certificeret.

Woodfiber Flex, Woodfiber Top og 
Woodfiber Wall bliver ligeledes pro-
duceret af gran fra bæredygtig PEFC 
certificeret skovdrift i centraleuropa og 

er desuden forsynet med EPD deklara-
tioner.

- Til produktion af træisolering udledes 
der mindre CO2 end den mængde CO2, 
træet har optaget gennem væksten. Det 
giver vores produkter et stærkt CO2 regn-
skab, der ender i plus. Dertil kommer, at 

vore isoleringsprodukter er fremstillet 
af træ, der ikke kan anvendes til andre 
materialer. Det sikrer fuld udnyttelse af 
ressourcerne i det moderne skovbrug, 
forklarer Henrik Andreasen. 

-hawin

Få jeres kunders
opmærksomhed
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SSH har både TX recess og et hexagonalt hoved hvilket gør det muligt både at fastgøre skruen med 

TX- eller topnøglebits.

Hovedgeometrien er optimeret til beslag hvilket øger overførslen af kræfter. Fibercut spidsen minimerer 

risikoen for at træet flækker og fræseribben på skaftet reducerer indskruningsmomentet. Skruen kan 

anvendes udendørs.

+45 8781 7400    strongtie.dk 

Nyhed SSH skruerTil hurtig og effektiv montage af Simpson Strong-Tie® beslag 

Hex-hoved med 
integreret TX-recess.

Af Kenneth Jørgensen

Navnene på de produkter, som Build har testet, bliver ikke oplyst i rapporten. Direktøren for BetaPack står dog gerne frem og fortæller, at to af deres produk-ter er en del af undersøgelsen – og med blandede resultater:
- Uden at have videnskabeligt belæg for det betragter vi det ene af vores pro-dukter – PE-dampspærre med PE-tape – som vinder af testen. Til gengæld klarer vores papirtape sig dårligst, siger han og uddyber, at tapen havde udfordringer ved den tredje accelererede ældningstest, 

hvor den var for skrøbelig og faldt fra hinanden.
- Det overrasker os. For det aktive klæbestof er det samme som på den PE-tape, der efter vores vurdering klare-de sig bedst.

Ifølge direktøren kan man ikke sam-menligne PE- og papirtape, og det undrer ham, at når man nu har været ude i detail-handlen og købe forskellige produkter, hvorfor har man så kun købt én papirtape, mens resten er PE-tape.
- Det er ærgerligt, for vi kunne godt tænke os, at der lå nogle sammenlignelige tests af de forskellige tapes. Nu står vi 

med en grad af usikkerhed omkring vores egen tape: Er den dårligere, bedre eller på et tilstrækkeligt niveau?

Ingen fejl i produktionenI to ud af fem dampspærrer af gen-brugsplast er der fundet huller, og det overrasker hos BetaPack – især fordi det ene er deres, som tilmed er en af landets bedst sælgende dampspærre, fortæller Jens Thomsen:
- De huller, man har fundet, er ikke typiske huller, der kan fremkomme under tilblivelsen af folien. Vi ser selvfølgelig på resultatet med stor alvor og er allerede i gang med øget efterkontrol på vores dampspærrefolier. Vi har bl.a. været ude i detailledet for at tjekke vores dampspær-rer, dog uden at have fundet huller.Han mener derfor, at hullerne kan være kommet under f.eks. omspoling, pakning mv., og derfor skal der sættes ind et andet sted end i produktionen:- Der skal selvfølgelig ikke være huller i folien. Det ligger helt klart. Men i dette tilfælde nytter det ikke at sætte andre kontrolinstanser på, siger han.Direktøren påpeger desuden, at Beta-Pack igennem årene kun har haft to hen-vendelser fra håndværkere, der har fundet huller i folien – og begge gange skyldtes det heller ikke fejl i produktionen: - Vi er i gang med at undersøge, hvor skaden er sket, og vi fortsætter med 

kontrol af hele processen. Vi ville meget gerne kunne meddele, at nu har vi fundet frem til, hvor fejlen er sket, og at den er blevet rettet. Men det kan vi desværre ikke endnu.

På med arbejdshandskerneJens Thomsen fortæller videre, at Beta-Pack – trods det dårlige resultat – behol-der deres papirtape. Han henviser til, at Build i rapporten skriver, at området kræver yderligere undersøgelse. Han forstår dog samtidig også, at projektet skulle afsluttes, da de økonomiske mid-ler jo hører op på et tidspunkt.- Generelt vil jeg sige, at det er godt med disse undersøgelser, og at vi meget gerne samarbejder med alle vidensinstitutioner, for dermed kan vi hele tiden blive klogere og komme frem med noget bedre end det, vi har i forvejen, siger direktøren, der er i løbende dialog med seniorforsker hos Build AAU, Torben Valdbjørn  Rasmus-sen, som står bag undersøgelsen.- Vi betragter ikke rapportens resul-tater, som at vi er en failure. Vi lever op til vores 30 års systemgaranti, vi har produktet med den bedste hæftning og brugen af genbrugsplast har bestået – som mange ikke troede, den ville. Vi har markedets bredeste sortiment, så uanset hvilke produkttyper, der viser sig ’bedst i test’, har vi produkterne, siger Jens Thomsen og opfordrer til yderligere test:- Rapporten giver flere spørgsmål end svar, så Torben (Valdbjørn Rasmussen, red.) skal igen have arbejdshandskerne på og skaffe nogle midler, så vi kan få nogle mere tilbundsgående undersøgelser af bl.a. tape.

kenneth@odsgard.dk

I undersøgelsen klarede BetaPacks papir-tape sig dårligst. Men det var også den eneste papirtape, der blev testet, under-streger leverandøren.

Leverandør: Flere 
spørgsmål end svar
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Ordet ”garanti” er ingen garanti for, at dine kunder er dækket ind. For det meste er der tale om en række begrænsninger, gradueringer og  forbehold, skrevet med småt, der gør, at garantien ikke dækker alli-gevel, når der har brug for det.

Hvis dine kunder føler sig snydt, falder det tilbage på dig og din for-retning, men med Cembrit betyder 15 års garanti 15 års garanti, og her er der ikke noget med småt. Her ved man fra starten, hvad der er dækket og ikke dækket.

Det er ikke alle 
der kan tælle til

GARANTI

Få flere gode tips på cembrit.dk/garanti. Her kan du også se korte film med værdifulde tips og råd til garanti på byggematerialer.

”Cembrit Garanti.
Den har mer’ værdi.”  

De tager simpelthen weekender og fritid i brug for at kunne holde formen og kund-skaberne ved lige. Og selvfølgelig for at kunne bygge flere færdigheder på. Og de er godt nok gået til den, fortæller Henrik Jørgensen, som står for koordineringen af de forskellige opgaver for alle implice-rede parter og af hele forløbet frem mod afrejsen i januar. 

Momentet er der
I november og december bliver de to deltagere med sponsorernes hjælp og med en god portion planlægning købt fri fra uddannelse og arbejdsplads. Og 

så bliver træningsindsatsen intensive-ret på Svendborg Tech, hvor faglærere, trænere, sparringspartnere og vejledere bakker op og hjælper med en masse praktiske ting samtidig med, at der også skal arbejdes med det mentale. - Det hele skal jo gerne kulminere med en god indsats i Østrig. Jeg er i hvert fald sikker på, at vores to deltagere vil gå meget langt for at lave så gode resultater som muligt. De er i hvert fald målrette-de, og lige nu virker de som om, de har momentet til at yde en stor indsats for at få tingene til at spille maksimalt. Henrik Jørgensen kommer ind på, at corona-pandemien hele tiden er et tema 

og en situation, man bliver nødt til at forholde sig til. 
- Vi følger nøje udviklingen for Covid-19 og de forholdregler, de østri-ske værter sætter for afholdese af Euro-Skills. Vi håber naturligvis, at forholdene ændrer sig i positiv grad, men vi er også klar til at melde fra, hvis ikke vi finder det forsvarligt og fornutigt dels at for-sætte træningen her og dels at deltage i EuroSkills i Graz.

hawin@odsgard.dk 

DM og EuroSkills
Skillskonkurrencerne er etableret for at sætte fokus på håndværksfaget, så flere unge kan blive interesseret i de mange faguddannelser, for hånd-værksfaget og for erhvervsskolerne.  Deltagere i konkurrencerne kan både være under uddannelse og være fær-diguddannede. Aldersgrænsen er 25 år.

EuroSkills blev senest afholdt i 2018 i Budapest. DM i Skills blev senest afholdt i 2020 i København i Bella Center Copenhagen. 

Fakta

Den danske møbensnedker Mathias Andersson deltog ved EuroSkills 2018 i Budapest.

den skulle man indgå nye aftaler med sponsorer, man skulle koordinere træ-ningen med Svendborg Tech, hvor Aya Vita Jæger stadig er elev, og med Jakob Lundings arbejdsplads. 
- Det er jo to meget seriøse og dedike-rede deltagere, som vi, om alt går godt, sender til Graz. De er indstillet på at give alt, hvad de har og køre træningsforløbet så professionelt som muligt. I foråret var det jo ikke muligt at træne i lokalerne her på den tekniske skole. De måtte simpelt hen træne selv. Hen over sommeren har de så kunnet bruge weekenderne og feriedage her på skolen. Og det er faktisk sådan de træner i september og oktober. 

Deadline 19. februar

•  Energirenovering (døre, vinduer, isolering mv.)
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Deadline 9. april

•  Terrasser
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler 

Deadline 10. maj

•  Tag og facader 
•  Porte og carporte
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler 

Deadline 31. august

•  Skruer, beslag, befæstelse (let, svær og kemisk)
•  Carl Ras-messen i Brøndby
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler 

NR. 4 – 16. SEPTEMBER UGE 37

NR. 3 – 31. MAJ UGE 22

NR. 1 – 11. MARTS UGE 10

NR. 2 – 28. APRIL UGE 17

Deadline 8. oktober

•  Energirenovering (døre, vinduer, isolering mv.)
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

NR. 5 – 25. OKTOBER UGE 43

Deadline 3. november

•  Indendørs renovering (gulv, loft, væg og trapper)
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og arbejdsmiljø
•  Værktøj
•  Biler

NR. 6 – 19. NOVEMBER UGE 46

Annoncesalg
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Fokus på biler
Motorjournalisten 
Jørli Petersen sætter i 
hvert nummer af 
Mester & Svend fokus 
på biler til bygge-
branchen.
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Spar tid!
Som erhvervsdrivende er tid en afgørende faktor for dig. 
Når din bil holder stille tjener den - og du - ingen penge. 

AutoMester Erhverv har altid et værksted i nærheden af dig, hvilket gør din hverdag 
lettere. Vi får leveret reservedele 4 gange om dagen, hvilket betyder hurtig reparation 
af dine varebiler, så de kan komme ud og tjene penge igen til dig og din virksomhed.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for en erhvervsaftale på dine biler, 
så kontakt:

Nick Ryborg / AutoMester Erhverv
erhverv@automester.dk
Tlf. 9133 4088

Danmarks største netværk 
af erhvervsværksteder

AutoMester Erhverv er lands-
dækkende med mere end 180 
værksteder tilknyttet.

Vi servicerer biler for alle typer 
virksomheder - uanset størrelse 
- både for private virksomheder 
og offentlige instanser.

AutoMester Erhverv

Af Jørli Petersen

Kinesiske Byd har efter længere tids 
tilløb sat tidsfrister for europæisk lan-
cering af mærkets elektriske køretøjer, 
ligesom man har udpeget Norge, som 
det land i Europa, der skal være spyd-
spids til resten af Europa.

Byd har i modsætning til de fleste 
producenter af el-køretøjer et program, 

der dækker alle former for køretøjer. 
Det kinesiske selskab, der beskriver sig 
selv som et privat selskab og bl.a. har 
samarbejde med Mercedes, bygger både 
lastbiler, varevogne, personbiler og elek-
triske busser, som allerede er synlige i det 
københavnske bybillede.

Når Byd taler om europæisk lancering, 
mener man debut for person- og varebi-
ler. Første Byd i Norge bliver en el-bil 

første personbil, kan det være en så seriøs 
elektrisk varebil, at den sparker grundla-
get væk for de europæiske konkurrenter, 
som vi kender dem netop nu.

I Byds personbil finder vi en batteri-
pakke på 82,8 kWh, som giver række-
vidde på 520 km efter kinesisk målestok. 
Disse data kan naturligvis ikke overføres 
direkte til en kassevogn, men det viser, 
at el-biler fra Byd skal tages alvorligt, 
og at der ikke er stor forskel på en SUV i 
den lidt større klasse til en kassevogn på 
størrelse med stor Fiat Doblo, Citroën 
Jumpy og tilsvarende populære varebiler.

Der er ikke sat dato på Byds danske 
salgsstart, ligesom at der ikke er sat navn 
på en kommende dansk importør. Vi har 
tidligere kunnet fortælle, at K.W. Bruun 
officielt har meddelt, at man er på vej med 
endnu et bilmærke til importselskabet – 
det kunne være kinesiske Byd. Men det er 
lige så usikkert som det kommende euro-
pæiske hovedkontor, hvor det eneste, der 
synes sikkert, er, at det ikke bliver Norge, 
og der er heller ikke tilkendegivelser om 
priser og nok så vigtigt for et nyt kinesisk 
bilmærke – garanti.

Kinesiske Byd er stiftet som selskab 
i 1995. Fra start beskæftigede man sig 
udelukkende med genopladelige batteri-
er, som fortsat er en Byd-specialitet. Byds 
datterselskab, der producerer elektriske 
biler, blev grundlagt i 2003.

Kinesisk el-bil til Europa
med betegnelsen Tang EV600. Bilen er 
en SUV i den lidt større klasse med en 
akselafstand på 282 cm, en bil på størrelse 
med Jaguar I-Pace.

Næste model bliver en traditionel type 
kassevogn, som indtil videre kun beteg-
nes som Byd Minivan. Det er også usik-
kert, hvad der gemmer sig bag fra det 
meget traditionelle ydre, men hvis vi ser 
på det, som kinesiske Byd tilbyder i den 

Kinesiske Byd er på vej til Europa, og 
Norge bliver første stop i det europæiske 
eventyr. Byd kan få dansk salgsstart i 2021 
med en endnu ukendt dansk importør. 



Annonceinformation 2021

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g. – Bladformat: Tabloid

Mester & Svend påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Mester & Svend.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af Mester & Svend. Der ydes ingen godtgørelse på 
indstik.

Mester & Svend forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: Mester & Svend, Puff, Byggeri, 
BygTek, m.fl. 
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

Rabatter i et eller flere medier

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Placeringstillæg

Indstik 

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 29.500,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

Et indstik er en effektiv markedsføring, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail. 

Pris fra kr. 1,88 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

B
AAA

BB

1/2 side 20.800,-
Bredde x højde:

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

CA

B

A CC

1/4 side 10.900,-
Bredde x højde:

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

CA BBB

1/8 side 6.900,-
Bredde x højde:

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

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

Forsidespot 9.400,-
Bredde x højde:

A: 82 x 75 mm

B: Klistermærke 
på forsiden Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klister-
mærke. Lige til at tage af.

1/1 bagside 34.500,-
Bredde x højde:

C: 256 x 370 mm

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

A

1/2 bagside 20.800,-
Bredde x højde:

D: 256 x 176 mmD

B

C

B

Få ’Sponsoreret indhold’ med 
i Mester & Svend

A: 1/1 side 20.800,-
Venstreside

B: 1/2 side 10.900,-
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

AAA
BB

Med ’sponsoreret indhold’ kan du bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk
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Online markedsføring

Mester & Svend samarbejder med BygTek.dk om at 
skabe det bedste online-univers for byggebranchen

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Kontakt
Salgschef  Mediekonsulent
Kim Anker   Preben Reinholdt Andersen
anker@odsgard.dk andersen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 22  tlf. 46 93 66 14  

Vores digitale univers omfatter bl.a. også Byggeri.dk, der 
besøges af private med planer om boligforbedringer og 
UgensErhverv.dk

Over 300.000 besøgende om året 

•  Entreprenører 
•  Håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger



Send en 
SMS til 
5.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan I sende en SMS til 5.000 professionelle 
håndværkere. I kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade jeres app eller besøge jeres hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødebooking og leads

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation af produkter

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer og events

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

  BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:

  Vi hjælper gerne med idé og tekst.

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 

BygTek Mobil

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk



Mester & Svend 2021

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

Mester & Svend – forventet oplagsfordeling i 2021  Antal

Tømrer-/snedkersvende, privatadresser  11.347

Tømrer- og snedkerfirmaer  5.545

Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde  1.523

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl.  451

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører  389

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere)  429

I alt      19.684

Mester & Svend er en unik, målrettet avis for tømrer- og snedkersvende samt deres mestre.

Avisen sendes til mesteren på kontoret og til svenden på hans privatadresse. Så er både 
mester og svend klædt godt på til at træffe beslutninger til gavn for virksomheden og 
kunderne.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor mester alene bestemte materialevalg og indkøb af 
værktøj og andet grej. Disse vigtige beslutninger træffes i dag ofte i tæt samarbejde mellem 
mester og svend. Og med leverandøren på sidelinjen.

Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om mate-
rialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelses-
metoder.

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutnings-
tagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.

Unik og 
målrettet avis

Redaktion: 
Fagredaktør
Kenneth Jørgensen
kenneth@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 17

Annoncesalg:
Salgschef 
Kim Anker 
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 

Mester & Svend sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

Tømrermester kæmper for sine folk

A
Ra
at h
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Ny tre-i-en løsning til undertagetNyt skotrendeelement, hvor BMI Danmark har lagt tre egenskaber sammen

Undertaget har afgørende betydning for tagets tæthed og dermed de under-liggende konstruktioners tilstand og levetid, og tilbehøret er derfor yderst vigtigt.
BMI Danmarks nyeste skud på stam-men af tilbehørsprodukter hænger natur-ligt sammen med montage af undertaget. - Idéen bag IcoVenti er ganske enkel: Vi har ønsket at sammenlægge tre nødvendi-ge egenskaber fra tre forskellige produkter 

i ét og samme produkt, fortæller Torben Nielsen, teknisk direktør i BMI Danmark.

Lover kortere monteringstidVed at anvende IcoVenti opnås en sik-ker og stabil ventilation, beskyttelse mod indtrængen af fugle over lægterne, erstatning af den typiske kantlægte, som skal inddækkes med aluprofiler samt en eliminering af trædeskader på underta-get i skotrenden.
IcoVenti er et modul på 70 cm, der udover ovenstående egenskaber  giver den udførende håndværker en hurtig og sikker oplægning. Der vil typisk kunne spares en times arbejde på et almindeligt parcelhus med dobbelt skotrende. 

-jhn
BMI Danmarks nye IcoVenti skotrendeelement.

Bæredygtige tagmoduler i træ

HJ Huses ønske om at være en bæredygtig virksomhed afspejler sig hele vejen igennem virksomheden, lige fra mission til en række strategiske valg og konkrete projekter

I HJ Huse ønsker man at skabe værdi for kunder, medarbejdere og samfund ved at tilbyde unikke og bæredygtige løsninger inden for byggeri og anlæg. Virksomheden indgår derfor gerne i partnerskab med andre virksomheder og organisationer, når det handler om at skabe en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche og har derfor formuleret følgende strategiske punkter for virk-somhedens bæredygtighedsindsats:- Konceptualisering af 0-energihuse og lokale klimatilpasningsløsninger.- Opsøge nye teknologier, viden, udvik-ling og nye trends.
- Deltage i og udvikle bæredygtigheds-projekter sammen med eksterne aktører.

23 bæredygtige boligerMen pæne ord og fine hensigtserklæ-ringer gør det ikke alene, men får kun en reel værdi, når de bakkes op af kon-krete handlinger. HJ Huse bygger derfor meget gerne i træ, og meget gerne med PEFC-certificeret træ, da træ begrænser CO2-aftrykket.
Eksempelvis har virksomheden for Dianalund Boligforening opført 23 bære-

dygtige boliger i Doktorhaven fordelt på 7 rækkehuse og med et samlet boligareal på 1527 m2. Byggeriet er opført med PEFC-certificerede vægge og tagmodu-ler fra Palsgaard Spær. Loftisoleringen er med papiruld af genbrugspapir.- Der er i dag en bred konsensus om, at vi har en klimaudfordring, og at den fremtidige diskussion derfor bør handle om, hvilke teknologiske løsninger vi skal vælge til at løse det, siger direktør i HJ Huse, John Møller Jensen.- Energiforbruget i de traditionelle huse er højt, og globalt står bygningerne for cirka en tredjedel af det globale ener-giforbrug. Derfor skal der tænkes nyt, i den måde vi bygger vores boliger på, og vi har i HJ Huse besluttet, at vi vil være med helt i front, tilføjer han.

Ingen indbygget fugtHJ Huse brugte for første gang vægram-mer i træ i 2017, og efterfølgende PEFC-certificerede tagmoduler fra medio 2018, og har siden bygget i alt 60 huse med disse bæredygtige træmoduler fra Palsgaard Spær.
- Ud over det mindre CO2 aftryk ved træbyggeri ser vi meget stor fordel i at have tag på husene samme dag,  som væggene rejses, så der ikke bliver indbyg-get fugt i vores huse, understreger John Møller Jensen.

 
-los

Ved at benytte tagmoduler og vægrammer i træ kan HJ Huse lægge tag på husene samme dag, som væggene rejses. Derved undgås fugt i boligerne. Arkivfoto

Har du problemer med svamp og insekter i dit træværk?
BORACOL 20
effektivt som 
grundingsmiddel 
også på vådt træ

Ring...
og få professionel 
rådgivning 
7582 5033

BORACOL 20
godkendt middel 
mod råd, svampe 
og insektskader i 
trækonstruktioner

Relancering af:

Boracol 10
i 2020

Gør dig klar og bliv endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet
Roskilde Tekniske Skole udbyder og gennem-fører en række AMU-kurser inden for energi-renovering. 

Kurserne er sammensat i forskellige energi-pakker, som øger dine kompetencer.
Tilmeldingen til energikurserne sker via www.rts.dk/kurser, hvor datoer, deltagerpris, kursusnummer og afviklingsvilkår fremgår.

Kontakt Johnny Lundgreenpå telefon 30 50 82 95, hvis du har spørgsmål.Roskilde Tekniske SkoleSdr. Mellemvej 4 · 4000 Roskilde · www.rts.dk · 46 300 400
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Ny formand: 

- Større stemme til lokale mestre
Vi skal fastholde de klassiske dyder hos de lokale mestre og hjælpe dem i en tid, hvor mange opgaver havner hos de helt store entreprenører. Sådan er tilgangen hos Træsektionens nye formand, Martin Skou, der gennem de sidste 20 år har set, hvordan det bl.a. er blevet stadigt sværere for små tømrermestre at få serviceopgaver for det offentlige, hvor udbudsbureaukratiet efter hans mening har taget overhånd:
- De små tømrer- og snedkermestre med to-fem mand har det svært, bl.a. 

fordi det er blevet sværere at få lov til at bygge for det offentlige, som står for halvdelen af alt byggeri. Der er så meget papirarbejde og ofte så høje krav i rammeaftalerne, som gør det svært at komme til som lokal tømrermester – selv på en lille opgave som udskiftning af et  par vinduer i en daginstitution, siger Martin Skou og uddyber, at de fleste mestre ikke har en teoretisk baggrund til at kunne udfylde papirerne eller vur-deres til at være for små til at kunne løse opgaverne:
- Jeg kan frygte, at bureaukratiet kan stige, hvis ikke vi sætter foden ned som branche. Derfor er det vigtigt, at vi er mere markant til stede og varetager mestrenes stemme og rammevilkår. 

Sort arbejde er  en stor trussel
Sort arbejde ser Martin Skou som en anden stor trussel mod landets små mestre. I sin nye rolle som formand for Træsektionen finder han det derfor vigtigt at overbevise politikerne om at bevare Håndværkerfradraget. Netop det-te vil han arbejde for i sin nye rolle som formand for Træsektionen:

- De små mestre er presset af det sorte arbejde. Mange små mestre opgiver derfor at drive virksomhed og vælger i stedet at blive ansat som svende. Hånd-værkerfradrag er derfor et vigtigt værn mod sort arbejde. Samtidig giver det tømrermestrene arbejdsro, idet de bedre kan planlægge fremad i tiden og ansætte nye svende og lærlinge, understreger Martin Skou, der til daglig er indehaver af Skou Gruppen med 150 ansatte fordelt på 100 tømrersvende, 25 lærlinge og 25 funktionærer.

Akademisk uddannelse  er ikke bedre
Også uddannelse af fremtidens tømrer- snedkermestre er i fokus hos den nye formand, der glæder sig over det øgede optag på uddannelserne. Samtidig er han ærgerlig over, at de erhvervsfaglige uddannelser og dermed også tømrer/snedkerfaget af forskellige årsager bli-ver set ned på og talt ned til i Folkesko-len og dele af samfundet:- Selvom der generelt er et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, er vores fag stadig populære. De unge kan godt lide lugten af savsmuld og at byg-

ge. Desværre er faget talt ned gennem alt for mange år af forældre, lærere og erhvervsvejledere, hvor mange fremhæ-ver en akademisk uddannelse som bedre. Det er jeg dybt uenig i. Det er et godt liv at blive håndværker. Og hvis ikke vi får nok optag på uddannelsen, risikerer vi, at byggefagene bliver løst af udenlandsk arbejdskraft. Og det ville være et stort tab, da der er høj kvalitet i dansk byggeri, siger han.

Meget givende at  være tæt på mester
Med 25 lærlinge i Skou Gruppen går den nye formand selv foran i uddannel-sen af næste generation. Og selvom et læreforløb i en stor tømrervirksomhed også giver masser af erfaring og læring, så fremhæver han vigtigheden af at komme i lære i de mindre firmaer, da de her også kan lære at drive virksomhed:- At komme i lære, hvor man arbejder tæt sammen med mester, er noget af det mest givende for en lærling. Hos Skou Gruppen er lærlinge ofte med sammen med vores svende og får naturligvis en god indlæring i selve teknikken. Men faget handler også om at drive virk-somhed med alt, hvad det indebærer. Lærlinge har derfor stor værdi af at tale med mester og ved at være i lære hos de mindre tømrere, fremhæver Martin Skou.

Den danske model  er under pres
Overenskomsten, som Dansk Byggeri og Træsektionen varetager på vegne af landets tømrer-/snedkermestre, er et andet væsentligt fokusområde for for-manden, der kan frygte, at den kan blive udvandet eller måske blive en lov om mindsteløn:
 - Den danske model er under pres bl.a. fra politisk hold, hvor sociale klausuler, ILO-konvention og andre krav forringer vores rammevilkår og eksistensmulig-heder. Også her er det vigtigt med en tydelig stemme i debatten i både lokale og nationale organer, hvor vi kan øve indflydelse, siger Martin Skou, der også er byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune.

-kj

Om Træsektionen
- Træsektionen er med sine godt 2500 medlemmer den største sek-tion under Dansk Byggeri.- Træsektionens formål er bl.a. at samle virksomheder, der arbejder indenfor træområdet; tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, glar-mester-, facade-, fuge- og tække-virksomheder mv. med naturlig eller traditionel tilknytning til faget.

Fakta

Til Træsektionens generalforsamling blev Martin Skou Heidemann udnævnt som formand og afløser Erik Nimb. Med 25 lær-linge i Skou Gruppen går den nye formand selv foran i uddannelsen af næste genera-tion. Foto: Lindskov Communication.

Flere lærlinge, mindre bureaukrati og stabilitet på tilskudsordninger er 
vigtige fokusområder for Træsektionens nye formand 

Nr. 3 – 29. maj 2020

Side 21

·

J11v flad falstagsten – den mest fleksi-ble tagsten på det danske marked i øjeblik-ket. Kan skydes i dækbredde op til 6mm og i lægteafstand 32mm. Passer til næsten alle størrelser tagflader.

Z5 Classic – den modern Vingetagsten. Ønsker man det klassiske udseende, men en tæt overflade, så er Jacobi Z5 Classic falstag-sten det helt rigtige valg. Fås i Lys og Mørk Naturrød.

tt

Jacobi Tagtegl
Tlf.: +45 75125362
www.jacobi-tagtegl.dk

J11v Gammelrød (3*) J11v Ædelsort (18*)

Z5 Naturrød, lys (2*) Z5 Naturrød, mørk (3*)

Smart og bæredygtigt ståltagLindabs nye ståltag med integrerede solceller skal fremme den vedvarende energiproduktionLindab SolarRoof produceres som Lindabs traditionelle kliktag, men med solcellepaneler limet oven på tagpladen. Det forenkler monteringen, og derud-over gør den vedvarende energiproduk-tion solcelletaget til en god forretning for både økonomien og miljøet.Det nye solcelletag er således bæredyg-tigt på flere planer, hvilket taler lige ind i Lindabs egen virksomhedsfilosofi:

- I Lindab vil vi gerne bidrage til det, vi kalder Good Thinking, som går ud på at udvikle smartere og mere bæredygtige produkter, der på én gang gavner vores kunders forretning og gør verden grønne-re. Og det lever SolarRoof i høj grad op til, da det giver kunderne mulighed for at producere el, så de kan leve mere grønt, men også i et mere globalt perspektiv kan solcelletaget være med til at reducere 

klodens samlede CO2-udledning, siger Lene Agger, der er udviklingsingeniør i Lindab. 

Det skal 
hænge 
sammen
Og Lindab kan 
meget vel vise sig at få fat i den lange ende. For hvis blot halvdelen af danske husstande fik solceller på taget, kunne hele Danmarks elforbrug dækkes i en skyfri time, og vi ville være 

tættere på den langsigtede ambition om et CO2-neutralt Danmark. Det viser en analyse fra Energinet.dk, som illustrerer solcellernes store potentiale ift. ved-varende energiproduktion. Potentialet udnyttes dog langt fra i dag, hvor kun 15 % af det samlede elforbrug dækkes i de solrigeste timer. Dette kan skyldes tidligere tages – i arkitekternes øjne – usammenhængende udtryk:- Vi oplever, at mange gerne vil bygge med solceller pga. de energimæssige fordele, men de er tilbageholdne pga. æstetiske hensyn. Det bliver simpelthen ikke en integreret del af husets arkitektur og udtryk, når solcellerne eftermonteres på taget som selvstændige elementer. Derfor har vi udviklet SolarRoof, der kombinerer tag og solceller i en integreret løsning, siger Lene Agger. 
-kj

Med Lindabs nye ståltag behøver arkitek-ter ikke længere at være tilbageholdne med at bygge med solceller pga. æstetiske hensyn.

Lindab SolarRoof produceres som Lindabs traditionelle kliktag, men med solcellepa-neler limet oven på tagpladen.


