
Medieplan
2022Din kontakt til danske trælaster, 

byggecentre og byggemarkeder

Går selvstændig:
Går selvstændig:
Fra chef til vareopfylder•• Trappeproducent er ramt af corona-travlhed•• Medarbejdere skal have mulighed for maske-pause

Medarbejdere skal have mulighed for maske-pause

M
EDIER

Fagblad for trælast og byggemarkederNr. 9 - 16. november 2020

Puff - Nr. 7 - 202116

I Nærheden tænker man i træ
Et CO2-venligt træhus skal danne rammen om fællesskaber i den 
hastigt spirende bydel Nærheden i Hedehusene. Nyt kvarterhus er 
bygget i massivtræ i form af svanemærket CLT 

Det er Realdania By & Byg og Høje- 
Taastrup Kommune, der står bag den nye 
bydel Nærheden, som nu hastigt tager 
form. Ideen er grøn, og det sære navn 
fortæller historien om, at man her bygger 
et fællesskab, hvor alle de ting, en familie 
skal bruge, er ’lige i nærheden’.

Kvarterhuset opføres i CLT – kryds-
lamineret massivtræ, som i sig selv bidra-
ger effektivt til at minimere CO2-udled-
ningen. Men også byggeprocessen og den 
efterfølgende drift skal leve op til skrappe 
CO2-krav. For kvarterhuset er ikke bare 
en grøn og bæredygtig løsning men også 

helt i tråd med idegrundlaget for Nærhe-
den, hvor man henviser til stedets histo-
rik, som fortæller om gamle langhuse fra 
vikingetiden, der blev opført i træ. Det er 
CLT Denmark, der står for at levere kon-
struktionsmaterialet til projektet.

- Det er naturligvis en smuk krølle på 
historien, når vi ankommer med et så 
moderne og bæredygtigt materiale som 
CLT på byggepladsen. CLT Denmark får 
de svanemærkede elementer produceret 
af træ fra certificeret skovdrift, og et mere 
CO2-venligt byggemateriale findes næsten 
ikke, fortæller Per Thomas Dahl, der er 
direktør i og stifter af CLT Denmark.

Færdig syv år tidligere  
end planlagt
Når Nærheden står færdig i forventeligt 
2028 – det er 7 år tidligere end oprin-
deligt planlagt – vil der bo 7000 indbyg-
gere i den nye bydel, og ambitionen er 
naturligvis at integrere alt, hvad man kan 
efterspørge i forhold til grøn omstilling og 
bæredygtighed. I dag er mere end 1000 
beboere flyttet ind i bydelen, der ligger 
tæt op ad Hedehusene. De kan tage det 
nye kvarterhus i brug inden året er slut. 

Det ser adm. direktør Peter Cederfeld 
fra Realdania By & Byg frem til, for fæl-
lesskabet er et vigtigt element i hele filo-
sofien bag projektet:

- Det nye kvarterhus fremmer både 
den miljømæssige og sociale bæredygtig-

hed i projektet. Det er med til at gøre 
Nærheden til et eksempelprojekt for 
andre danske byer og for byggebranchen, 
når det handler om at indrette forstæder-
ne på nye og bæredygtige måder.

Det aktuelle kvarterhus er på cirka 250 
kvm og kommer til at rumme køkken, 
grovkøkken og to rum i forskellig størrel-
se til brug for fællesspisning, kulturelle 
arrangementer, møder og lignende. De 
næste kvarterhuse bliver anderledes og 
kommer f.eks. til at rumme værksteder og 
gæsteværelser.

-los

Bydelens mødested

-  Der er planlagt tre kvarterhuse i Nærheden, 
hvoraf det første er under opførelse. De skal 
fungere som en slags moderne beboerhuse 
med f.eks. værksteder, fælleskøkken, gæste-
værelser, multirum mv.

-  Kvarterhusene giver beboerne i Nærheden et 
samlingssted til eksempelvis fællesspisning, 
strikkeklub, vinsmagning, filmaftener, fore-
drag og meget andet.

-  Det første kvarterhus er placeret tæt på 
skolen, SuperBrugsen og Springcenter Nær-
heden. Det forventes at åbne ved udgangen 
af 2021.

-  De to andre kvarterhuse bliver opført i de 
kommende år og skal ligge hhv. tæt ved sta-
tionen og i den østlige del af byen.

Opbygningen af 
CLT-elementer gør 
kvarterhuset CO2-
venligt. De lette CLT-
elementer blev leveret 
på byggepladsen i 
en stor pakke fra en 
fabrik i Østrig.

Det første kvarterhus på 250 m2, der vil stå 
færdigt inden året er omme, skal bl.a. bruges til 
fællesspisning, kulturelle arrangementer og møder. 

Triple Shadow er designet og produceret af Lunawood. 

• Giver en 3D-effekt til vægge, loft og facader på grund af sine dybe riller
• Kan monteres både ude og inde, vandret og lodret
• Dimensionsstabil og ingen harpiksudtræk
• Kan brandimprægneres til B-s2,d0
• Thermowood behandlet gran uden brug af kemikalier, fungicider eller gasser
• Bæredygtigt træprodukt og selvfølgelig 100% PEFC

Udseende som lister, men med alle fordelene fra almindelige beklædningsbrædder.

Triple Shadow ThermoWood

NYHED
Triple Shadow

beklædning

Tryksag
1234 5678

SVANEMÆRKET

Få jeres kunders
opmærksomhed
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Online markedsføring 

Få kontakt til beslutningstagere i 
trælaster og byggemarkeder online

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

Markedsføring i 
nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

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

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

Få bedre SEO-optimering på Google med links 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

Vi er klar med rådgivning – kontakt
Salgschef   Mediekonsulent 
Kim Anker   Preben Reinholdt Andersen
anker@odsgard.dk andersen@odsgard.dk 
tlf. 46 93 66 22  tlf. 46 93 66 14

Over 400.000 besøgende om året 

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

Puff samarbejder med BygTek.dk om 
at skabe det bedste online-univers 
for byggebranchen



Udgivelser og temaer 2022

Hvert år sælger trælaster og byggemarkeder produkter for 
milliarder af kroner. Men hvordan sikrer du dig, at det er 
dine produkter, der ryger over disken?

Du laver aftaler med kæderne, jeres konsulenter besøger 
forretningerne, personalet skal måske uddannes i at sælge 
jeres produkter. Faktum er, at jeres virksomhed arbejder 
hårdt året rundt for, at det hele skal lykkes.

Vi ser Puff som en naturlig del af jeres markedsføring over-
for trælaster og byggemarkeder. Puff læses af stort set alle 
i branchen – så jeres budskab i Puff vil blive set og læst af 
dem, der skal sælge jeres produkter.

Din kontakt til danske trælaster, byggecentre og byggemarkeder

Redaktion: Medierådgivning:
Fagredaktør Peter Friis  Salgschef Michael Staal  
pf@odsgard.dk staal@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 40  Tlf. 46 93 66 21

Det handler om synlighed og opmærksomhed hele tiden 
overfor trælaster og byggemarkeder – ellers kommer der 
bare en konkurrent og løber med salget.

Vores journalister sørger altid for, at Puff er fyldt med spæn-
dende indhold – så et nyt Puff er altid imødeset i forretnin-
gerne.

Kontakt os i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksom-
hed med at påvirke jeres salg i en positiv retning.

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 31. januar 21. februar – uge 8 •  Byggeri’22, 1.-4. marts, Fredericia
• BTB specialsider for aktive leverandører

Nr. 2 3. marts 25. marts – uge 12 •  Pladematerialer
•  Renovering (døre, vinduer, isolering m.v.)
•  Bæredygtighed

Nr. 3 30. marts 22. april – uge 16 •  Træ og trælast en gros
•  Facader
•  Limtræ

Nr. 4 2. maj 23. maj – uge 21 •  Tag og spær
•  Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko
•  Mørtel og murværk

Nr. 5 1. juni 24. juni – uge 25 •  Vinduer og døre
•  Renovering
•  Stiger og stilladser

Nr. 6 8. juli 29. august – uge 35 •  Tag og spær
•  Facader
• BTB specialsider for aktive leverandører

Nr. 7 26. august 23. september – uge 38 •  Træ og trælast en gros
•  Pejse, brændeovne og skorstene
•  Limtræ

Nr. 8 23. september 14. oktober – uge 41 •  Gulve
•  Vinduer, døre og porte
•  Værktøj
•  Skruer, beslag, befæstelse

Nr. 9 20. oktober 11. november – uge 45 •  Pladematerialer
•  Trapper
•  Bæredygtighed

Nr. 10 15. november 12. december – uge 50 •  Badeværelset, vvs og fliser
•  Renovering (døre, vinduer, isolering m.v.)
•  Terrasser



Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISO Coated v2 (basICColor)
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Puff påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for Puff. 

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

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: Puff, Byggeri, BygTek, Mester & 
Svend m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Placeringstillæg – side 3, 5, 7: +10 %. 

Placeringstillæg

Indstik

Annonceinformation 2022

A

1/1 side  13.975,-
Bredde x højde

185 x 262 mm

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

1/2 side 9.975,-
Bredde x højde

185 x 128 mm

1/3 side 6.975,-
Bredde x højde

A:  58 x 262 mm
B: 122 x 128 mm
C: 185 x   83 mm

Bagside
Bredde x højde

A: 210 x 237 mm 12.975,-
B: 210 x 297 mm 14.975,-

Bagsideformat A tilføjes 3 mm til 
beskæring i bund og siderne.
Bagsideformat B tilføjes 3 mm til 
beskæring på alle 4 sider.

Puff forbeholder sig ret til ændringer.

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

A B

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

B CB

Pris i DKK 

B

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, 
Magasinet Gulv, 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

Få Sponsoreret indhold med i Puff
Opslag 13.975,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

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

RabatterFormater og priser i 4 farver

1/1 side 9.975,-
Venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

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

Akustiklofter

Branddøre

Afsætningspinde.dk
Hørsvinget 10, 2630 Taastrup
Fax: 43 99 02 89 Tlf.: 43 99 00 40www.afsætningspinde.dk
rundtrae@mail.dk

Gør vort lager til Deres!
Afsætningspinde • Soppecspray
Hårdttræskiler • Tasker • Vejsøm

Dansk Rundtræ 43 99 00 40
f

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc
Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30 www.gyproc.dk

akus /201

- Bæredygtige akustiklofter

bran doo fl /2020

DS-godkendte 
udført i træ efter 

opgave. Leveres som komplet 
løsning med karm, 
skinnesystem, dørplade, 
inddækning og tilvalgt 
automatik. 

indvendig
udvendig 

både i træ/træ og 
træ/alu.

D
oorflex A/S 

Industriom
rådet 101 

H
ovedgård

Tlf.: 75 66 10 51

www.doorflex.dk

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE

- Skydedøre
- Svingdøre
- Branddøre EI30/60
- Kølerumsdøre
- PK døre
lamidoors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

b

com

Døre

Krydsfinér-Handelen A/S
Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre
www.krydsfiner.dk Tlf.: 44 84 17 00

døre k d fi /20

Lagerførende forhandler af 
Daloc ståldøre.

Daloc branddør model Y30 opfylder 
brandklasse BS-60. Dørene lagerføres 
med varmforsinket dørblad inkl. karm 
(model 42) i modul 9x21 og 10x21.

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE

- Skydedøre
- Svingdøre
- Branddøre EI30/60
- Kølerumsdøre
- PK døre
lamidoors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

døre lami/2018 40 1

doors.com

døre no f /202

Industriporte • Garageporte
Brandporte • Branddøre • Ståldøre

70 27 73 83

BTB 2020
SPECIALSIDER MED AKTIVE LEVERANDØRER

BTB specialsider er en oversigt med 
branchens aktive leverandører og 
afløser den klassiske BTB-håndbog 
med spiralryg. 
BTB specialsider bringes to gange 
om året i Puff og er lige til at tage ud.

BTB specialsider bringes også to 
gange om året i BygTek, der sen-
des til 17.000 beslutningstagere hos 
håndværksmestre, entreprenører og 
arkitekter. 

Hvis du har spørgsmål omkring BTB 
specialsider, er du velkommen til at 
kontakte:

Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21 
staal@odsgard.dk

BTB specialsider er en oversigt med 
branchens aktive leverandører og 
afløser den klassiske BTB-håndbog 
med spiralryg. 
BTB specialsider bringes to gange 
om året i Puff og er lige til at tage ud.
BTB specialsider bringes også to 
gange om året i BygTek, der sen-
des til 17.000 beslutningstagere hos 

håndværksmestre, entreprenører og 
arkitekter. 

Hvis du har spørgsmål omkring BTB 
specialsider, er du velkommen til at 
kontakte:

Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21 
staal@odsgard.dk

BTB – din direkte kontakt til leverandører

specialsider

Lige til at tage ud og gemme...

BTB specialsider - Nr. 2 - 2020

3

– din direkte kontakt til leverandører
Gulvbelægning

gul dh /2020

Vi ordreproducerer massivtræ 
gulve i eg, bøg, ask, douglas, 

mahogni, teak og andre. 
Kan leveres i specialmål og med 
tilhørende trappetrin, lister, osv.

Ring, skriv eller bestil gratis 
hjælp fra en specialist på 

www.dhs.as, hvor du også kan 
bestille en gratis vareprøve.

Stokkebrovej 2
6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 90 
dhs@dhs.as

www.dhs.as 

gulv l d/20

Gulve, gips, stål og lofter
- Et univers af muligheder

Ganske enkelt

Moland Byggevarer A/S / Strandvejen 16  
 DK-7800 Skive / www.moland.dk

E moland@moland.dk  / T +45 9614 5000

Gulvvarme

Hegn

Krydsfinér-Handelen A/S
Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre
www.krydsfiner.dk Tlf.: 44 84 17 00

gulvv k d fi /20

Novopan Klimagulv. Gulvpladen til gulvvarme. 
Lagerføres i 22 mm og 25 mm tykkelse med til-
hørende varmefordelingsplader. Klimagulv i 
22 mm passer til den velkendte løsning med 
16 mm pexslanger. 
I 25 mm Klimagulv kan nedlægges 20 mm 
pexslanger for bedre varmeudnyttelse og som 
supplement til nedstøbte løsninger.

Dansk Rundtræ I/S
Hørsvinget 10, 2630 Taastrup
Fax: 43 99 02 89 Tlf.: 43 99 00 40www.dansk-rundtrae.dk
rundtrae@mail.dk

Gør vort lager til Deres!
Lærk • Eg • Rafter 

Spidspæle • Stolper • Palisader

Dansk Rundtræ 43 99 00 40
h d /

NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 42 70 
E-mail: post@nshnordic.com

Din komplette hegnsleverandør
- Skov-, dyre- og havehegn.
- Skandinaviens bredeste sortiment.
- Dag til dag levering.

 www.nshnordic.com

Isolering

isol iso /2018

Isoleringsløsninger 
af glasuld

Find din nærmeste ISOVER konsulent på isover.dk/kontakt eller ring til os på telefon 72 17 17 17.

www.isover.dk

Hvis du kræver lidt mere

XPS & EPS isolering: 
Jackopor®, Jackon Super EPS®, Facade-, Sokkel- & Drænplader, 

Jackoboard® & Thermomur®

isol ja k /2019

JACKON AS Danmark
Lundagervej 20, 8722 HedenstedFax: 76 74 16 00 Tlf.: 76 74 16 11ordre@jackon.dk www.jackon.dk

Karnapper

Kviste

Laminat/massivtræ
(bord-/vinduesplader)

karnap dormus/2019 65 4 f

Se alle vores karnapper på: www.dormus.dk

Karnapper fra Dormus
Kvalitet, kvalitet, kvalitet…

kvis dor /2018

Tlf.: 62 54 15 80

Se alle vores kviste på: www.dormus.dk

Kviste fra Dormus
Kvalitet, kvalitet, kvalitet…

Krydsfinér-Handelen A/S
Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre
www.krydsfiner.dk Tlf.: 44 84 17 00
Lagerførende forhandler af:

lami k d fi /

Stort sortiment i højtrykslaminat, 
compact-laminat og melaminbelagte 
spånplader

BTB specialsider

Kom i kontakt med trælaster, byggemarkeder, håndværksmestre, 
entreprenører og arkitekter med en annonce på BTB specialsider

BTB specialsider bringes to gange i Puff og to gange i BygTek pr. år 
til en meget lav kontaktpris – fra 8 øre.

Som annoncør kan du både påvirke beslutningstagerne i trælaster og 
byggemarkeder via Puff og 16.000 beslutningstagere hos håndværksmestre, 

entreprenører og arkitekter via BygTek.

BTB specialsider i PUFF

I Puff kommer BTB specialsider med to gange om året 
– lige til at tage ud som en BTB i magasinformat

InklusivBTB specialsider med aktive leverandører Tag ud og gem!

Fagblad for trælast og byggemarkeder
Nr. 6 - 31. august 2021

M
EDIER

•• Åbner bybutik midt på strøggade i København

•• Miljørigtig, finsk tagpap er landet i DanmarkMiljørigtig, finsk tagpap er landet i Danmark

Hackerangreb trækker  Hackerangreb trækker 
stadig tænder udstadig tænder ud



BTB specialsider  – din direkte kontakt til leverandører
Side 6

Savværker fortsat

l

NORLUND A/S
Conradsminde 23, 9610 Nørager

Tlf: 9672 5500 
salg@norlundwood.com
www.norlundwood.com

savv n fill /202

Ny Fillerup Savværk ApS
 Skovdalsvej 3, 8300 Odder
 Mob. 22 32 20 01 Tlf. 86 54 12 58 info@nyfillerupsavvaerk.dk

Tagspån & Facadespån, KalmarbrædderHøvlet og Savskåret TræDouglas - Lærk - Ceder - Eg - Cypress - GranCedertræslister af dansk træ

www.nyfillerupsavvaerk.dk

DANSK TRÆLASTDANSK TRÆLAST

Viborgvej 930 · 8471 Sabro
Tlf. 99 40 40 60 · Fax 99 40 40 61

www.roldskov.dk · adm@roldskov.dk

TØMMER, LÆGTER TØMMER, LÆGTER 
SPÆRTRÆ C-24,  SPÆRTRÆ C-24, 

REGLAR, FORSKALLINGREGLAR, FORSKALLING
TØRRING, VARMEBEHANDLING
HØVLING, KAPNING PÅ FIXMÅL

DYPIMPRÆGNERING
CE-MÆRKET, PEFC-CERTIFICERET

www.roldskov.dk
Se pakkelager på vor hjemmeside:

savv rold k /202

sa t hj l/20

St. Hjøllund Savværk ApS

Tømmer i Gran, Lærk og Douglas.
Planker i Eg, Bøg og Ask. 
Emballagetræ, barkflis og træflis.

Store Hjøllund Savværk ApS
 Faurholtvej 3, Hjøllund, 7362 Hampen

Tlf.: 86 86 91 00 / 40 84 17 64

www.hjoellundsavvaerk.dk

Vedskov Træsalg og Skovservice
Vedskovvej 6, 8883 Gjern

Tlf.: 40 58 38 26 / 22 11 80 72 
www.vedskov.dk

Skruer, søm, bolte m.m.

Skodder, jalousidøre m.m.

Solafskærmning

Brundevej 9, 6230 Rødekro
Tlf.: 69 15 68 16, info@bctechnic.dk, www.bctechnic.dk

k b

solaf l /2019

Sun & Safe Systems

Holmbladsvej 4-6
8600 Silkeborg

70 26 21 40
www.alux.dk

Alt i solafskærmning
Til kontorer, forretninger og private.

Spær

ROUST TRÆ A/S
 Tinggaarden, Roust, 6818 Årre
 Fax: 75 19 25 05 Tlf.: 75 19 22 44 www.roust.dk mail@roust.dk www.isoment.dk

spæ t/201

Stiger/stilladser

stig /2019

ZARGES DANMARK
 Roholmsvej 15, 2620 Albertslund
 Fax: 43 64 16 00 Tlf.: 43 64 02 00 Se www.zarges.dk

Stiger og stilladser
til rigtige  
håndværkere

Skoddesnedkerne ApS
 Svenstrup Strandvej 4, 4400 Kalundborg E-mail: rs@skodder.dk Tlf.: 31 24 20 94 

skod k d/20

Skoddesnedkerne
www.skodder.dk

Tagbelægningsartikler

ta b b i /

Cembrit Bølgeplader
Cembrit Toscana
Cembrit Skifertag

Cembrit A/S - Sohngårdsholmsvej 2 - 
9000 Aalborg - 9937 2222 - info@cembrit.dk

cembrit.dk

tagb rias/2019 40

Tlf. 46 77 00 40
www.rias.dk 
byg@rias.dk

Løsninger til bl.a. udestuer, 
overdækninger og meget mere

RIATHERM®,  RODENA Trapez
SUNLUX® ovenlysplader
Plast- og ståltagrender

tagb starup/2017 40

STARUPWOOD APS 
Smedebakken 26-28, Starup,  
7200 Grindsted Tlf.: 75 33 72 63starup@starupwood.dk 
www.starupwood.dk

ORIGINAL WOOD PRODUCTS

TAG- OG FACADESPÅN  
MK-6.42/1537

Danmarks største forhandler, lager & udvalg 

tagb thorslunde/2017 80 h

Lærk - Eg - Akacie/ 
Robinie - Red Cedar
Shingles - Shakes til 

Tag - Gavl eller Facade

59 26 40 44

Thor Tagspån
MK godk. klasse T til tag

Thorslunde Træ, Svinninge ApS
Dansk Tagspånindustri
 Kundbyvej 20, 4520 Svinninge
 Mobiltlf.: 29 78 24 44 Tlf.: 59 26 40 44 www.tagspån.dk
 thorwood@thorslunde.dk

Tegloverliggere

Tagrender

TS-Tegl A/S
 Ulvehøjvej 5, 8670 Låsby
 Fax: 86 30 92 77  Tlf.: 86 10 92 77 E-mail: th@ts-tegl.dk www.ts-tegl.dk

teglover tste l/2013 4

¢ Specialister i tegloverliggere 
¢ Salg og rådgivning

tagr bon fi /2020

For mere information og køb af HEDGEHOG, kontakt:Bon-fire ApS • Tlf.: 62 20 26 23 • www.bon-fire.dk

holder tagrenden ren – hele året!
HEDGEHOG er en 
gennemgående 
“børste” af polypro-
pylen med kerne 
i rustfrit stål, der 
monteres i tag- og 
drænrender, så 
renderne holdes fri 
for nedfaldent løv.

Fås i to størrelser:  
100 mm og 125 mm. 
10 års garanti.

Teglværker

Trapper

Træelementer

Strøjer Tegl A/S
 Bogyden 12, 5610 Assens
 Tlf.: 64 79 13 99
 info@strojertegl.dk
 www.strøjertegl.dk

tegl strøjer/2019 40 /h

trap j ht /

j et produceret i Danmark

JPH-Trapper A/S
Tlf.: 75 38 19 78 

Trætrapper i høj kvalitet  
produceret i Danmark

Foldingbrovej 47 • 6650 Brørup

Tlf.: 75 38 19 78 
info@jph-trapper.dk
www.jph-trapper.dk

trap i d P i

TTllff..::  
Gratis opmåling 

ROUST TRÆ A/S
 Tinggaarden, Roust, 6818 Årre
 Fax: 75 19 25 05 Tlf.: 75 19 22 44 www.roust.dk mail@roust.dk www.isoment.dk

træ t/20

Trælast/hårdttræ en gros
samt agentur

træl be t /2016

BERGSTEN timber
Theilgaards Torv 9, 4600 Køge
www.bergstentimber.dk  Tlf.: 5663 0017info@bergstentimber.dk

kan det dér 
med træ

... 

træl collst /2020

Collstrop Anti Fire ApS
Kirkevejen 27a, 6640 Lunderskov
Tlf.: 76 30 86 00

Brandimprægnering
• Hurtig og fleksibel produktion
• Indeholder ingen mærknings pligtige 

stoffer
• Opfylder de danske brandkrav  
Vi udfører også industriel overflade-
behandling af alt slags træ. 

www.brandimprægnering.dk 

BTB specialsider  – din direkte kontakt til leverandører

Side 7

HH Træ & Finer ApS • Snedkervej 5 • 4600 Køge
Tlf. 41 83 94 34 / 40 60 94 34 • Mail: mh@hhtf.dk & fh@hhtf.dk

-Et liv med træ
www.hh�.dk  

Lagervarer: Levering fra dag til dag

Terrassebrædder:
Ipe, Jatoba, Cumaru, Thermo ask, 
Sibr. lærketræ

Massivtræ:
Over 50 forskellige sorter på lager
US Fyrretræ: 

Bredt sortiment

Egetræ
US Fyrretræ og Kalmar

Fyr Paradigma: 
Spejlskåret. Tørret, 50, 63, 75 mm 
Div. konstruktiontræ: 

Azobe, bindingsværk egetræ, 
Douglas, Lærketræ

træl hhtræ/2019 - 2x180mm 4f

træl copenhagen/2019 60

Vi tilbyder:
• Danmarks bredeste sorti-

ment i hårdttræ og finér
• Over 40 forskellige træsorter 

fra vores opvarmede lagerhal
• Egenproduktion af bl.a. eg, 

ask og ahorn
• Vi laver også specialopgaver 

i bl.a. eg, lærk, douglas og 
azobé 

Vi er FSC® og PEFC™ 
certificeret

Holmevej 101 • 3670 Veksø Sj.
Tlf.: Nikolaj 40 86 33 49 

Copenhagen Hardwood ApS
info@cphhardwood.dk
www.cphhardwood.dk

Fromsseier Plantage A/S
Nørrebyvej 20, 6623 Vorbasse
Tlf.: 75 33 30 64
E-mail: info@celloc.dk www.celloc.dk

træl froms/2020 50 1 f

Varmebehandling tilbydes
Vi tilbyder at varme-
behandle jeres træ. 
Termotræ og ISPM 15

Kjellerup AS
Frausingvej 6, 8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 33 44
salg@kjellerup-as.dk www.kjellerup-as.dk

træl kj ll /2

Spørg os på Trælast •
• Lærk • • WRC •

•

FÆRDIGMALET 
TRÆBEKLÆDNING

d

lf

Når kvaliteten er højere 
end prisen 
Malingskvaliteten er branchens 

imprægnerede varer 

CO2

10 års 

Hurtig levering over hele landet

Specialer
Stort lager midt i Danmark

Alt i Egetræ:

Indehaver: Christian Bidstrup
Kullinggade 29  I 5700 Svendborg  I  Tlf. +45 62 25 18 28post@lundeborgtrae.dk  I  www.lundeborgtrae.dk

Alt i Douglasgran i 100 % kernetræ:

træl_lundeborg træ/2020-2 - 2x180 mm 4-f

Kastanjetræ

Robinie – Akacie

Terrassebrædder, Lagret tømmer til bindingsværk og 
restaureringsopgaver, Brædder, Planker, Tømmer 

– også store dim.

Terrassebrædder, Lagret tømmer til restaureringsopgaver m.m., Brædder, Planker, Tømmer – også store dim. 

træl dhs/2020 105

Vi laver opskæring, tørring 
og færdigforarbejdning, så 
det passer til formålet og kan 

dermed være totalleverandør
af træ til byggeriet lige meget om 

det er uden- eller indendørs
f.eks. listebeklædning, gulv, 

trappetrin, håndlister og 
terrassebrædder.

Ring, skriv eller bestil gratis 
hjælp fra en specialist på 

www.dhs.as, hvor du også kan 
bestille en gratis vareprøve.

Stokkebrovej 2
6340 Kruså 
Tlf. 74 67 14 90 
dhs@dhs.as

www.dhs.as 

Nordlignum & Ole Agner ApS
Åmindevej 2, 8240 Risskov
Fax: 86 17 29 15 Tlf.: 86 17 28 15Jørgen Hvass Mobil: 61 69 00 36hvass@nordlignum.se

TRÆAGNER
t l

ORIGINAL WOOD PRODUCTS

træl t /201

STARUPWOOD APS 
Smedebakken 26-28, Starup, 
7200 Grindsted Tlf.: 75 33 72 63starup@starupwood.dk 
www.starupwood.dk

ROBINIE
(ROBINIA PSEUDO ACACIA) 

Danmarks største lager / mest erfarne forhandler

t l i k/2

Peick
Tlf.: 2445 0111 Mobil: 2013 6913www.peick.dk jesper@peick.dk

- fokus på eget sortiment

t l l d/

Wimex ApS / Strandvejen 16  
 DK-7800 Skive / www.wimex.dk

E info@wimex.dk  / T +45 8741 2200

Terrasse, hegn og facader
- Perfekte udendørs omgivelser

Ganske enkelt

BTB specialsider

I BygTek kommer BTB specialsider 
også med to gange om året

Vi er klar med rådgivning – kontakt 

Salgschef Michael Staal 
staal@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 21

BTB specialsider  – din direkte kontakt til leeeevvvvveeer

maa:  maa:
ørret, 50, 63, 75 mm 

ktiooonnnnttrrrææ:: ktktiiooonnntttttrrrærææ:
gsværk egetræ, 
ketræ

SSSppeecciiiaallleerr
Stort lager midt i Danmark

Alt i Egetræ:

Al iAlt iAlt ii DDougDougDougglasgrlasgrlasgrg an ian ian i 100 %100 %100 %00 % kkernkernkern tetræ:etræ:etræ:etræ:etræ:

Terrassebrædder, Lagret tømmer til bindingsværk og
restaureringsopgaver, Brædder, Planker, Tømmer 

– også store dim.

Terrassebrædder, Lagret tømmer til restaureringsopgaver

Lands-

dækkende 

kranlevering

(undtaget ikke-

brofaste øer)

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED
- til opbevaring af værktøj og materialer 

70 70 17 90 | container@boxit.dk

Rådgiver møder stadig mange ledere i håndværks virksomheder, 
der pga. dårlig kommunikation risikerer deres firma, fordi 
medarbejderne ender med at søge væk. Det handler om at kunne 
udtrykke, at man er oprigtigt interesseret i sine ansatte, mener han

Læs side 3

Tillid fra ledelsen 
skaber succes

Læs side 8-17

Tillæg

Læs side 4

Grøn omstilling er ikke gratis
Stort tema 
om kloak
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BTB 2020SPECIALSIDER MED AKTIVE LEVERANDØRERBTB specialsider er en oversigt med branchens aktive leverandører og afl øser den klassiske BTB-håndbog med spiralryg. 
BTB specialsider bringes to gange om året i Puff og er lige til at tage ud.

BTB specialsider bringes også to gange om året i BygTek, der sen-des til 17.000 beslutningstagere hos håndværksmestre, entreprenører og arkitekter. 

Hvis du har spørgsmål omkring BTB specialsider, er du velkommen til at kontakte:

Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21 
staal@odsgard.dk

BTB specialsider er en oversigt med aktive leverandører, der er klar til at hjælpe dig med de rigtige produkter og løsninger i byggeriet. BTB specialsider bringes to gange om året i BygTek til 17.000 be-

slutningstagere hos håndværks-mestre, entreprenører, arkitekter og ingeniører. BTB specialsider bringes også 2 gange om året til alle trælast og byggemarkeder i magasinet Puff.

Hvis du har spørgsmål omkring BTB specialsider, er du velkommen til at kontakte:
Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21 
staal@odsgard.dk

BTB
– din direkte kontakt til leverandører

specialsider

Afsætningspinde

Akustiklofter

Branddøre

Afsætningspinde.dk  Hørsvinget 10, 2630 Taastrup Fax: 43 99 02 89 Tlf.: 43 99 00 40 www.afsætningspinde.dk rundtrae@mail.dk

Gør vort lager til Deres!
Afsætningspinde • SoppecsprayHårdttræskiler • Tasker • Vejsøm

Dansk Rundtræ 43 99 00 40
afsæt-afsæt/2015 40 m 1

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 03 30 www.gyproc.dk

akus_gyproc/2019 - 40 mm 1 f

- Bæredygtige akustiklofter

bran-doorflex/2020 - 75 mm 1 f

DS-godkendte 
udført i træ efter opgave. Leveres som komplet løsning med karm, skinnesystem, dørplade, inddækning og tilvalgt automatik. 

indvendig
udvendig 

både i træ/træ og træ/alu.

D
oorflex A/S 

Industriom
rådet 101 

H
ovedgård

Tlf.: 75 66 10 51

www.doorflex.dk

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE

- Skydedøre
- Svingdøre
- Branddøre EI30/60- Kølerumsdøre- PK døre

lamidoors@lamidoors.comwww.lamidoors.com

w.lamidoors.com

Døre

Krydsfinér-Handelen A/S Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre www.krydsfiner.dk  Tlf.: 44 84 17 00

døre_krydsfiner/2019 - 40 mm 1 f

Lagerførende forhandler af  Daloc ståldøre.Daloc branddør model Y30 opfylder brandklasse BS-60. Dørene lagerføres med varmforsinket dørblad inkl. karm (model 42) i modul 9x21 og 10x21.

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE

- Skydedøre
- Svingdøre
- Branddøre EI30/60- Kølerumsdøre- PK døre

lamidoors@lamidoors.comwww.lamidoors.com
døre_lami/2018 - 40 mm 1 farve

ww.lamidoors.com

døre_novoferm/2020 - 60 mm 1 f

Industriporte • Garageporte Brandporte • Branddøre • Ståldøre 

70 27 73 83
 

Dørlukkere

dørl_dorma/2018 - 30 mm 2 f

dormakaba Danmark A/S Roholmsvej 10A 1., 2620 Albertslund www.dormakaba.com Tlf.: 44 54 30 00
 info.dk@dormakaba.com
Dørlukkere • Dørautomatik • Panikbeslag Låse • Glasbeslag • Adgangskontrol

Facader

faca_cembrit/2019 - 75 mm 1 f

Cembrit 
Facadebeklædning
Cembrit planker
Cembrit paneler
Cembrit Windstopper

Cembrit A/S - Sohngårdsholmsvej 2 - 9000 Aalborg - 9937 2222 - info@cembrit.dk

cembrit.dk

Fliser, klinker, mosaik m.m.

flis_clem/2019 - 30 mm sh

Agenturfirmaet
Clemensen ApS Vingekrogen 10, 2730 Herlev Tlf.: 44 91 64 00 Mobil: 40 57 10 27

 clemensen@sclemensen.dk

Keramiske fliser

A. Rindom A/S
 Gammelager 3, 2605 Brøndby Tlf.: 43 96 22 11  www.rindom.dk

A. RINDOM  
- importør af...

flis_rindom/2019b - 50 mm 1 f

FLISEPANELER

Foldedøre/-vægge

FLEXI FOLDEDØRE - FOLDEVÆGGE

Flexi Foldedøre ApS Rudolfgårdsvej 1A, 8260 Viby J. Tlf.: 86 28 40 66 E-mail: info@flexi-foldedoere.dk Hjemmeside: www.flexi-foldedoere.dk

 Specialister i:
 • Foldedøre
 • Foldevægge
 • Mobilvægge
 • Handicapdøre
 • Glas foldevægge 

Lydisolering fra 32 - 58 dB

fold_flex/2019 - 80 mm 1 farve

fold_habila/2020 - 45 mm 1 farv

Kvalitetsløsninger

Habila A/S
Engholmvej 153100 Hornbæk Tlf.: 7015 1050Jylland

Tlf.: 7015 1055www.habila.dk info@habila.dk

Gips

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 03 30 www.gyproc.dk

fold-aman/2020 - 60 mm 1 farve

Amanda Vinduer & Døre 2010 A/SSalg & udstilling Kattehalevej 2, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 49 89 / 65 32 13 72 info@amanda.dk  www.amanda.dk
Udfører alt i:
Mahogni
Teak
Eg
Fyr 
Træ/Alu

FOLDEDØRE
SAMT

AnnoncetillægLige til at tage ud og gemme...

BTB specialsider

Prisliste BTB specialsider

Annoncen indrykkes to gange i BygTek og 
to gange i Puff til en samlet pris. 

395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid 
(minimum annonce er 30 mm) 

Farvetillæg pr. annonce: 
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)

Annoncebredde 58 mm. 

Udgivelsesdatoer i 2022: 

Puff 21. februar. Deadline 31. januar.
BygTek 21. februar. Deadline 7. februar.
BygTek 26. august. Deadline 12. august. 
Puff 29. august. Deadline 8. juli. 


