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DE MOBILE, digitale platforme har revo-
lutioneret byggebranchens vidensdeling 
og muligheder for at søge informationer 
om byggeprodukter og byggemetoder.

Producenter, leverandører og for-
handlere af byggevarer har strømlinet 
deres digitale information om byggepro-
dukter, så mestre, svende og rådgivere i 
byggeriet hurtigt og effektivt kan hente 
informationer, træffe beslutninger og så-
mænd også lægge varerne i kurven med 
det samme. 

DEN DIGITALE vidensdeling har effekti-
viseret byggeriet – i hvert fald den del af 
værdikæden som handler om produkter-

ne, som nu kan betragtes, vendes og dre-
jes og vurderes på de digitale platforme.

Men trods disse fantastiske mulighe-
der for at hente viden om produkter, så 
er det igen lykkedes byggemessen BYG-
GERI ´16 at samlede mere end 300 ud-
stillere og forventet op i mod 30.000 me-
stre, svende og rådgivere til et brag af en 
messe i dagene 1.-4. marts.

DET ER derfor flot gjort i en digital tids-
alder at trække folk af huse og sætte dem 
stævne i MESSE C i Fredericia. 

INGEN DIGITAL platform kan hamle om 
med det 28.000 kvm. store udstillingsa-

real i Fredericia som er klar til at slår dø-
rene op og vise bygeprodukterne face-
to-face med mulighed for hands-on-op-
levelser i særklasse

VEL MØDT på BYGGERI ´16 – i real 
time!

Klaus Tøttrup
Ansv. chefredaktør
Mester Tidende og 
Licitationen-Byggeriets Dagblad

Face-to-face i Fredericia
Det er flot at trække 30.000 byggefolk til byggeudstilling i en digital tidsalder

Hvor syv ud af ti fagfolk i den danske 
byggebranche for to år siden mente, at 
byggeriet var i en af de værste kriser no-
gensinde, mener syv ud af ti nu, at byg-
geriet er ude af krisen. 

Besvarelserne viser også, at Fire ud af 
fem fagfolk (79 pct.) i den danske bygge-
branche forventer, at deres virksomhed 
kommer til at vokse i omsætning i 2016. 
Den stigende optimisme har også en af-
smittende effekt på byggeriets forvent-
ninger til beskæftigelsen, hvor 69 pct. 
forventer en øget beskæftigelse de kom-
mende år, og knap halvdelen (49 pct.) 
forventer at ansætte nye medarbejdere i 
2016.

Rundspørget er fortaget af Danske 
Byggecentre blandt ca. 350 fagfolk i byg-
gebranchen op til Skandinaviens vigtig-
ste fagmesse inden for byggevarer, BYG-
GERI ’16 i Fredericia, der løber af stablen 
1. til 4. marts.

”Besvarelserne bekræfter den store 
optimisme, vi oplever i byggeriet. For-
ventningerne til både omsætning og be-

skæftigelse er markant højere end for 
blot to år siden. Det er et godt grundlag 
for BYGGERI-messen, hvor vi vil se flere 
nytilkomne virksomheder, løsninger og 
innovative produkter inden for klima, 
energi og miljø”, siger adm. direktør Pal-
le Thomsen, Danske Byggecentre, som 
står bag messen.

Enden på krisen
Beskæftigelsen i byggeriet er steget uaf-
brudt siden 2013. Flere end syv ud ti (76 
pct.) af rundspørgets adspurgte er da og-
så enig i, at byggeriet nu er ude af krisen. 
Det er markant anderledes end for to år 
siden, hvor syv ud af ti mente, at byggeri-
et var i en af de værste kriser nogensin-
de. Modsat tidligere år bliver krisesnak 
derfor ikke et tema på BYGGERI-messen 
i år, vurderer Danske Byggecentre.

”Vi har i flere år talt om krise i byggeri-
et, og det har unægtelig været nogle van-
skelige år – også for byggecentrene. Men 
nu er byggebeskæftigelsen meget tæt på 
det gennemsnitlige niveau i perioden fra 

2000 og frem, og omsætningen hos de 
danske byggecentre er stigende. 

Det forhøjede aktivitetsniveau oplever 
vi også på BYGGERI-messen, hvor inte-
ressen for at udstille på har  været stor. Vi 
har fuldt hus, når vi samler fagfolk fra 
hele branchen i fire travle dage, hvor vi 
forhåbentligt kan lægge krisesnakken 
endeligt i graven og se fremad”, under-
streger Palle Thomsen.

Byggefagfolk: Øget vækst i 2016
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”Fire ud af fem fagfolk (79 
pct.) i den danske bygge-
branche forventer, at deres 
virksomhed kommer til at 
vokse i omsætning i 2016
Rundspørge blandt 346 fagfolk i byggeriet
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Af Kim Basse

Mere end 400 byggecentre 
over hele landet er godt i 
gang med tilmeldingerne til 
deres fælles busture til BYG-
GERI’16 i begyndelsen af 
marts. 

Når busserne proppet med 
håndværkere og andre folk 
fra byggeriet triller ind på 
parkeringspladsen ved Mes-
se C i Fredericia, vil Roslev 
Trælasthandel A/S fra Skive 
være en af de mange bygg-
centre, der har inviteret de 
lokale mestre på en fællestur 
til byggerimessen.

”Jeg glæder mig til at få en 
hyggelig dag i branchens 
tegn. Vi bliver omkring 250-
300 personer, som vi sætter 
på busser på åbningsdagen 
og så får vi en kollegial hyg-
getur ud af det med noget 
godt at spise undervejs”, si-
ger Lars Lauge Jensen, salgs-
direktør XL-Byg Roslev Træ-
last.

Byggerimessen blev holdt 
første gang i 1985, og siden 
har antallet af besøgende 
ligget stabilt mellem 25.000 
og 30.000. Messen tiltræk-
ker endda håndværkere fra 
steder så langvejs fra som 
både Sverige og Norge. Så 
langt kommer Mikkel Peder-
sen dog ikke fra. Han nøjes 
med at tage bussen fra Byg-
ma i Roskilde:

”Det er tredje gang, jeg 
skal afsted på sådan en tur. 
Jeg synes, det er et fedt ar-
rangement, og det er godt at 
møde både sælgere, kollega-
er og andre potentielle sam-
arbejdspartnere på et mere 
uformelt plan, end i bygge-
markedet. Det gør, at man 
får knyttet nogle nye kontak-
ter og får nogle snakke, som 
man ellers ikke ville have få-
et”, siger Mikkel Pedersen, 
indehaver af Snedkerdren-
gen i Roskilde.

Personligt møde batter
En evaluering af den sidste 

byggerimesse i 2014 viser 
også, at 96 procent af de be-
søgende vægter den per-
sonlige dialog med udstil-
lerne højt. 

Samtidig svarede over 90 
procent af de besøgende i 
evalueringen, at de var til-
fredse med messens forløb. 
Hos Roslev Trælasthandel 
er busturene netop en del af 
forklaringen på den store 
tilfredshed blandt gæster-
ne. 

”Vi har arrangeret de ture 
her lige siden byggemessen 
i sin tid startede, og det har 
været lige sjovt hver gang.

Den betyder, at vi får 
knyttet nogle gode relatio-
ner og får nogle gode snak-
ke, hvor fagligheden er i 

top. På den måde bliver vo-
res kunder klædt godt på 
rent fagligt, så de ved, hvad 
der kommer af nye produk-

ter fremadrettet”, siger 
Lars Lauge Jensen, salgs-

chef i Roslev Trælasthandel 
A/S.

Bus til Byggeri ’16 sikrer gode relationer
Byggecentre sender fl ere hundrede busser pakket med tusindvis af håndværkere til BYGGERI’16 i Fredericia

• BYGGERI’ 16 afh oldes 1.- 4. marts 2016 i MESSE C, Fredericia for 
17. gang og er åbent dagligt fra kl. 9.30 -17.00. BYGGERI-messen 
har igennem årerne positioneret sig som Skandinaviens vigtigste 
fagmesse for byggevarer.

• Arrangør:  Brancheforeningen Danske Byggecentre
• Messecenter:  MESSE C, Vestre Ringvej 101, Fredericia
• Antal besøgende: Messen besøges traditionelt af ca. 30.000 kva-

lifi cerede fagfolk fra hele landet samt fra Norden og det nordlige 
Europa.

• Messeareal: BYGGERI ’16: Ca. 28.000 kvm.
• Antal udstillere: BYGGERI ’16: Ca. 300 udstillere

 

FAKTA OM BYGGERI’16

Danske Byggecentre har udviklet en app, der giver de besøgende 
mulighed for at optimere besøget på BYGGERI ’16. 
På app’en kan du bl.a. indlægge de stande du har planlagt at besø-
ge på messen og så lade app’en vise vej fra stand til stand. App’en 
indeholder desuden samme elementer som det trykte messekata-
log, såsom udstillerliste og varegruppeoversigt og giver mulighed 
for at søge alle oplysninger på kryds og tværs af udstillerlisten, 
standnumre og varegrupper. Herudover kan du orientere dig om 
events og registrere dig til messen. 
App’en BYGGERI-messen hentes på Google play og App Store.

 

NY APP VISER DIG VEJ PÅ MESSEN

”Jeg synes, det er et fedt arrangement, og det er godt at møde både sælgere, kollegaer og andre potentielle samarbejdspartnere på et mere uformelt plan, end i bygge-
markedet”, siger Mikkel Pedersen, indehaver af Snedkerdrengen i Roskilde. Foto: John Ehbrecht 



Strakskonto
Få dit første køb registreret på kontoen med det samme. 

Flere kontokort
Vi opretter kontokort til alle dine medarbejdere,  
så du kan se hvem der har handlet. 

Sagsregistrering 
Få byggesagsnavne og/eller rekvisitions numre på  
dine fakturaer. 
 
Online kontoadgang
Du har altid online adgang til dine tilbud, fakturaer, 
kontoudtog m.v. 

Udsendelse af tilbud og fakturaer  
Vi udsender tilbud, fakturaer og kontoudtog  
pr. e-mail eller EAN-nr.

Konto med kredit
Vi kan tilbyde alle en fordelagtig kreditordning.

Fast rabat
Opretter du en Proff Service Erhvervskonto, får du fast 10%
rabat på alle vores varer - også avistilbud. Rabatten træder i
kraft, når der herefter inden for en 12 mdr.s periode er handlet
for kr. 24.000,- + moms. Selvfølgelig med tilbagevirkende
kraft. Hør mere i Proff Service-afdelingen eller Kundeservice.
  
Betalingsbetingelser
Vi tilbyder dig gode betalingsbetingelser med løbende  
måned + 30 dage.

Bestillingsservice
Vi modtager gerne bestillinger til afhentning og  
levering pr. telefon og e-mail.

Ring & Bestil
Har du ikke en konto med kredit, kan du bestille 
pr. telefon, betale online og få leveret med det samme.
 
24 timers tilbudsservice
Har du travlt, sørger vi for at fremsende tilbud  
inden for 24 timer.

Levering der passer dig
Få dine varer leveret, når det passer dig – både med  
varebil, last- og kranvogn.  

Returret
Du har ubegrænset returret. Gælder alle lagerførte  
varer, der returneres i ubeskadiget salgsbar stand.  

Branchens bedste åbningstider
Drive-In i Jylland fra kl. 7.00 til 20.00.
Drive-In på Sjælland fra kl. 6.00 til 20.00.
Varehuse uden Drive-In fra kl. 9.00 til 20.00. 
Lørdag og søndag fra kl. 9.00 til 18.00.    

PLUS CARD 
ERHVERV

601779116011999
9

Hans Hansen
160 116 035 956

IF             
            09/

13
Opretter du en Proff Service Erhvervskonto, får du fast 10% rabat på alle vores varer - også avistilbud. Rabatten træder i kraft, når der herefter inden for 
en 12 mdr.s periode er handlet for kr. 24.000,- + moms. Selvfølgelig med tilbagevirkende kraft. Hør mere i Proff Service-afdelingen eller Kundeservice.

VI GØR DET 

NEMT
OPRET EN KONTO

MED DET SAMME  
OG FÅ ADGANG TIL 120.000 

VARENUMRE PÅ LAGER 

Bestil din vare på bauhaus.dkIngen leveringsomkostninger.

Afhent varen i det varehus, der passer dig.

3 timer efter at du har afgivet din bestilling kan varen afhentes i varehuset.

Varen hentes og betales i  Kundeservice. 
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Store st i l ladser,  der  s længer  s ig  langstrakt  hen 
ad bygningernes facader,  er  et  syn,  der  b l iver 
s jældnere og s jældnere .  De mobi le  arbe jds- 
p latforme har  de seneste år  udkonkurreret 
st i l ladserne som entreprenørernes foretrukne 
redskab t i l  at  udføre arbe jde på byens facader.

En mobi l  arbe jdsplatform har  neml ig  en række 
fordele ,  som gør  det  udvendige bygnings-
arbejde langt  nemmere,  s ikrere  og mere 
effekt ivt .  En p latform er  en kæmpe gev inst 
for  arbe jdsmi l jøet .  Med den dynamiske og let 
justerbare højde kan den s ikre ,  at  der  a l t id  kan 
arbe jdes i  den helt  opt imale  arbe jdshøjde .

Med et  påmonteret  murerkonsol ,  kan en mu-
rer  endda stå  en halv  meter  under  p latformen, 
så  han undgår  at  skul le  bukke s ig  ned efter 
mursten og mørte l .
En p latform sparer  også håndværkere for  u-
nødvendige løft .  Tunge v induespart ier,  a l tan-

bunde og mursten kan med en påmonteret 
kran nemt he jses op på p latformen. 

ALLE VIL  HAVE PLATFORME
I  2008 købte Casper  Knudsen 35 mobi le 
arbe jdsplatforme og startede Platform.as ,  der 
udle jer,  leverer  monterer  og serv icerer  p lat-
forme efter  behov t i l  landets  entreprenører.
Efter  syv år  med toc i f rede vækstrater  er  suc-
cesen ikke t i l  at  komme udenom.  I  dag tæl ler 
f låden 250 p latforme,  og p latformsudle jeren 
f ra  Greve kan knapt  fø lge med efterspørgs len .

“V i  har  t rav l t ,  og  v i  får  ikke mindre trav lt 
f rem-over.  V i  har  b landt  andet  l ige  indgået 
en to-år ig  afta le  med NCC Bol ig ,  om at  levere 
p latforme t i l  a l le  deres pro jekter,  og  der  er 
ingen tv iv l  om,  at  det  i  f remtiden v i l  være 
standarden at  bruge arbe jdsplatforme ved fa-
caderenover inger,  for  produktet  er  s impelthen 
bedre”,  fortæl ler  d i rektør  Casper  Knudsen. 

FIREDOBLET OMSÆTNING PÅ FEM ÅR
Siden begyndelsen i  2008 er  f i rmaet  vokset 
støt  hvert  år  og Platform.as leverede i  2015 
både rekordhøj  omsætning og overskud.  Fra  en 
omsætning 11 mi l l ioner  i  2011,  omsatte 
f i rmaet  f ra  Greve s idste  år  for  he le  40 mio .  kr. 
Det  gav et  resultat  før  skat  på over  5  mio .  kr. 

“Vores v igt igste  opgave l ige  nu er  at  skaffe 
mand og mater ie l  nok t i l  at  kunne håndtere ,  de 
opgaver  v i  får  ind .  V i  ska l  fortsat  kunne levere 
hurt igt ,  ef fekt ivt  og fe j l f r i t ,  som v i  vokser  og 
det  b l iver  en spændende udfordr ing de næste 
år,  for  v i  kan kun se ,  at  det  går  én ve j  -  opad”, 
fortæl ler  Casper  Knudsen.

Platform.as har  afdel inger  både i  Greve og 
Aarhus og leverer  arbe jdsplatforme over  he le 
landet .

Færre tunge løft ,  f leksibel  arbejdshøjde og en nem og effekt iv  f lytning. 
Mobi le  arbejdsplatforme har  på få  år  udkonkurreret  de tradit ionel le  st i l ladser  som det  s ikre 
valg  på facadeopgaver.  Efterspørgslen st iger  og st iger,  fortæl ler  branchelederen Platform.as, 
der  på fem år  har  f i redoblet  s in  omsætning. 



ARBEJDSPLATFORME 
REVOLUTIONERER 
BYGGEBRANCHEN
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Der var stor tilfredshed med den foregående BYGGERI-messe i 2014. 95 
pct. af udstillerne var tilfreds med deres deltagelse. 92 pct. Danske Byg-
gecentres medlemmer var tilfredse med besøget og 91 pct. af de besø-
gende var tilfredse med messen og udbyttet af besøget. Hele 82 pct. af de 
besøgende forventede i 2014 at besøge BYGGERI 2016.

Stor tilfredshed hele vejen rundt

Af Rasmus Gregersen

Gipsplader der kan optage 
og afgive varme, genbrugte 
murstensskaller, letvægts-
tagsten og værnemidler til 
håndværkeren. 

Feltet af nominerede til 
dette års udgave af Byggeri-
ets Klimapriser favner vidt 
og bredt.

I alt 17 virksomheder er 
med i opløbet til en af BYG-
GERI ’16-messens tre hæ-
derspriser; Klima-, Energi- 
og Miljøprisen, som i år ud-
deles for fjerde gang. 

Formålet med prisen er at 
fremme udviklingen af bæ-
redygtige byggevarer og 
fremhæve de virksomheder, 
der yder en særlig indsats på 
området.

Uddelt siden 2010
De nominerede produkter, 
løsninger og strategier præ-
senteres samlet på messens 
temastand; A-0620, og 
brancheforeningen Danske 
Byggecentre arbejder på fle-
re fronter for at gøre Bygge-

riets Klimapriser til et aktiv 
for både messen og de delta-
gende virksomheder.

”Vi markedsfører priserne 
før, under og efter messen 

over for hele 
markedet, og vi 
udarbejder ma-
terialer, som 
virksomheder-
ne kan bruge i 
deres markeds-
føring. Vi har 
været så privile-
gerede at få 
Kronprinsen til 
at overrække 
priserne de tid-
ligere år, og det 
har helt klart 
været med til at 

udbrede kendskabet”, siger 
adm. direktør Palle Thom-
sen, Danske Byggecentre.

“Vi har uddelt klimapri-
serne siden 2010 og har 
hvert år haft imponerende 
innovative virksomheder og 
produkter blandt de nomi-
nerede. Og der er fortsat et 
massivt fokus på klima, 
energi og miljø i byggeriet. 
Samtidig kan vi se, at klima-
initiativerne i stigende grad 
også rykker over i selve ma-
terialerne, så klimainnovati-
onen udover at understøtte 
bæredygtigt byggeri også 
sikrer besparelser på varme- 
og elforbruget for huseje-
ren”, fremhæver Palle 
Thomsen. 

Grøn innovation
”Vi valgte at indstifte pri-

serne, fordi der var behov 
for at sætte et større fokus 
på klima, energi og miljø i 
byggebranchen. 

Det behov er der måske 
stadig, men i dag er den 
bæredygtige tankegang 
mere udbredt. Markedet 
har en forventning om, at 
klima, energi og miljø er 
tænkt ind i løsningen. Det 
er ikke længere en ekstra 
feature, siger administre-
rende direktør Palle Thom-
sen fra Danske Byggecent-
re.

Den grønne innovation 
ligger således i dag både i 
strategi, produktionen af 
materialerne og i selve ma-
terialets egenskaber og 

funktioner. Og det afspej-
ler de 17 nominerede til de 
tre klimapriser”, under-
streger Palle Thomsen. 

Et kvalitetsstempel
Det er brancheforenin-
gens fornemmelse, at 
Byggeriets Klimapriser 
efterhånden er blevet et 
kvalitetsstempel, som de 
nominerede, og særligt 
vinderne, kan bruge i de-
res bearbejdning af mar-
kedet. Det skyldes ikke 
mindst en bredt sammen-
sat jury bestående af re-
præsentanter fra en ræk-
ke af byggeriets vigtigste 
organisationer.

”Prisen er en tilkendegi-

velse af, at dit produkt 
har en kvalitet, som frem-
trædende fagfolk har sagt 
god for. Det giver en mas-
se positiv opmærksom-
hed, og vejen til beslut-
ningstageren bliver i 
hvert fald ikke længere”, 
siger adm. direktør Jan 
Kjeldsen fra Betongrup-
pen RBR, som vandt Byg-
geriets Klimapris i 2014 
for en miljøsten, der sik-
rer hurtig afvanding af 
befæstede arealer, for ek-
sempel ved skybrud.

De vælger vinderne
Komitéen, der nominerer 
produkter, løsninger og 
strategier til de tre klima-

Klimapriser løfter hele branchen
I alt 17 virksomheder er med i opløbet til en af BYGGERI ’16-messens tre hæderspriser 

Af Rasmus Gregersen

Det er Messe C i Fredericia, 
der danner rammen om 
BYGGERI ’16, og her bakker 
man fuldt og helt op om de 
grønne visioner. Både prin-
cipielt og i praksis: 

”Vi har analyseret vores 
forbrug af olie, strøm, 
vand, forbrugsstoffer med 
videre, og vi har taget be-

stik af de miljømæssige af-
tryk, vi sætter. Det har vi så 
omsat til en handlingsplan, 
hvor vi systematisk optime-
rer forholdene i en priorite-
ret rækkefølge. Vi har et 
stort hus med 33.000 kva-
dratmeter under tag, så der 
er både miljømæssige og 
økonomiske incitamenter 
til at være energieffektive”, 
fortæller John Hansen, der 

er leder af den tekniske af-
deling. 

En stribe af tiltag
Blandt de grønne tiltag i 
Messe C fremhæver John 
Hansen udskiftning af 90 
lamper i den store Hal A fra 
500 W kviksølvpærer til 200 
W LED-lamper. Foruden 
energibesparelsen har det 
fordoblet lysstyrken og givet 

mulighed for lysdæmpning. 
Både inde og ude er der 
iværksat løbende udskift-
ning til LED-belysning, lige-
som der er installeret lyssen-
sorer på toiletter, på lageret 
og i kælderen. 

Desuden er de elektriske 
radiatorer erstattet af ener-
gibesparende varmepum-
per, ligesom tre el-styrede 
varmtvandsbeholdere er ud-

skiftet med to fjernvarme-
styrede brugsvandvekslere. 
Der er også installeret vand-
besparende toiletter og 
vandhaner på toiletterne, og 
i hallerne er fire utætte porte 
udskiftet med nye for at re-
ducere varmespild. 

”Vores diesel-lifte er udfa-
set til fordel for el-lifte, og 
vores trucks kører nu på gas, 
ikke diesel. Desuden arbej-

der vi med miljøvenlige ren-
gøringsmidler og praktise-
rer en konsekvent håndte-
ring og sortering af affald, 
fortæller John Hansen og 
tilføjer, at Messe C desuden 
arbejder på at få oliefyrene 
til at køre på CO2-neutral 
biodiesel”, forklarer John 
Hansen.

Messecentret bakker op om de grønne visioner
Messe C Fredericia optimerer på energi- og miljøområdet, som kunderne i stigende grad har stor fokus på

”Markedet har en for-
ventning om, at klima, 
energi og miljø er tænkt 
ind i løsningen. Det er 
ikke længere en ekstra 
feature
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske 
Byggecentre

BYGGERI-messen bliver traditionelt besøgt af op i mod 30.000 fagfolk fra byggeriet. Her ses tilstrømningen ved åbningen i 2014.



priser samt udpeger vin-
derne, består af en række 
kompetente mennesker 
med tilknytning tril bygge-
riet  :

• Direktør Lars Storr-
Hansen, Dansks Byggeri

• Adm. direktør Ane 
Buch, Håndværksrådet

• Direktør Henrik L. 
Bang, Bygherreforenin-
gen)

• Direktør Jesper Pagh, 
Akademisk Arkitektfore-
ning

• Direktør Lene Esper-
sen. Danske Arkitektvirk-
somheder

• Sekretariatsleder Kim 

Benzon Knudsen, Kon-
struktørforeningen

• Direktør Henrik Gar-
ver, Foreningen af Rådgi-
vende Ingeniører

• Thomas Witterseh, 
Dansk Indeklima Mørk-
ning

• Generalsekretær Mor-
ten Thorøe, PEFC

• Direktør Thorkild Ærø, 
Statens Byggeforsknings-
institut

• Branchedirektør Elly 
Kjems Hove, DI Byg

• Adm. direktør Palle 
Thomsen, Danske Bygge-
centre

Kom forbi vores stand på årets byggerimesse,  
hvor vi glæder os til at kunne vise dig:
  

Besøg os på BYGGERI ‘16

ROCKWOOL A/S er nomineret 
med produktet REDAir® LINK

ROCKWOOL A/S er nomineret 
med produktet TOPROCK® CTF

   De tre nye produkter SKILLEVÆGSBATTS, SKRÅVÆGSBATTS og MURBATTS,  
der er hurtige at montere og sparer dig tid i en travl hverdag.

 
   De patenterede facadesystemer og vindueskassen REDAir®LINK, som i  
år er nomineret til Byggeriets Energipris.

 
   Det energieffektive og tidsbesparende tagsystem TOPROCK®CTF (Cut To Fall),  
som er nomineret til Byggeriets Miljøpris.

 
   Fremtidens vægkonstruktion med vægge af komprimeret stenuldsisolering,  
der lever op til Bygningsreglementets 2020 krav.

- og en masse andet...

Med venlig hilsen
ROCKWOOL A/S

www.rockwool.dk

Du finder ROCKWOOL A/S  
på STAND A-1022 
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BYGGERIETS KLIMAPRIS:  Gives for dokumenteret markant ned-
sættelse af CO2-udslip ved anvendelse eller fremstilling af pro-
duktet/løsningen, eller til en udstillervirksomhed, der yder en 
dokumenteret klimaindsats eller har iværksat en decideret klima-
strategi.

BYGGERIETS ENERGIPRIS: Gives til en udstiller, der har iværksat en 
effektiv energistrategi, alternativt til en producent, der har udvik-
let dokumenteret energibesparende bygningsdele og komponen-
ter til byggeriet eller benytter alternativ/vedvarende energi i 
fremstillingen og/eller anvendelsen af komponenterne.

BYGGERIETS MILJØPRIS: Gives til en udstiller, der har iværksat en 
miljøstrategi og/eller en arbejdsmiljøstrategi. Alternativt gives 
prisen for dokumenteret bæredygtige produkter/løsninger, der 
reducerer miljøbelastningen eller bidrager til bedre indeklima el-
ler bedre arbejdsmiljø.

KLIMAPRISEN(nominerede)
• Troldtekt A/S (Troldtekt Wave - en skulpturel, tredimensionel lofts- 

eller vægbeklædning).
• Kingspan Insulation (virksomhedsstrategi).
 
ENERGIPRISEN (nominedrede)
• Dafa A/S (Dafa AirStop System - dampspærreprogram).
• Knauf A/S (Thermoboard Plus - en akustisk gipsplade).
• Knauf A/S (Knauf Comfortboard - gipsplade der kan optage og 

afgive varme).
• Rockwool A/S: RedAir Link - montagesystem til vinduer).
• Saint-Gobain Nordic: (Isover Retrofi t (indvendigt isoleringssy-

stem til renovering af bevaringsværdige bygninger med massive 
murkonstruktioner). 

• Komproment: (tagkoncept udviklet med afsæt i Cradle to Cradle-
principperne).

MILJØPRISEN (nominerede)
• 3M A/S (et fi lter til organiske gasser og dampe).
• Alfi x A/S (Alfi x QuickFix Premium - en bæredygtig fl iseklæber)
• DLH (Walls2Paint - en 12mm vægspånplade med fer & not system).
• Gamle Mursten ApS (Vægsystemer - præfabrikerede moduler med 

murstensskaller af genbrugsmursten). IBF Betonvarer (Leca Plus - 
termblok der er over 10 gange så større end hidtil).

• Itools I/S (CleanSpace Ultra - sikrer håndværkeren en komfortabel 
beskyttelse mod støv, gasser og dampe).

• Monier A/S (B&C 25 - en letvægtstagsten der medfører markant 
forbedret arbejdsmiljø for tagdækkere/håndværkere).

• Rockwool A/S (Toprock CTF System - ressourcebesparende tagisole-
ring; mindre spild af materialer og hurtigere montage). 

• Södra (miljøstrategi).

BYGGERIETS KLIMAPRISER 2016

 



SIG JA TIL DIN FAVORITTAGSTEN –  
NU 40% LETTERE

B&C 25 – med            teknologi

Den tid, hvor du måtte høre på, at dit tag ikke 
kunne bære en rigtig tagsten er forbi. Moniers 

nye B&C 25, der er udviklet med vores innovative 
Aerlox teknologi, har samme gode egenskaber 

som en almindelig B&C betontagsten – den er blot 
40% lettere. Uden at gå på kompromis med styrke, 

holdbarhed og udseende betyder dette, at B&C 25 kun 
vejer 25 kg pr. m². Det giver dig, der skal renovere et 

for at sige JA til et rigtigt tag, der er både smukt og har en 
lang levetid. 

For mere information om B&C 25 med 
Aerlox teknologi, kontakt Moniers 

 
besøg monier.dk

Oplev B&C 25 på Moniers stand - A-1040 -  
på BYGGERI ‘16

AIRTOX er helt ny på markedet

Flisepartneren sætter bl.a. fokus på lægning af storfor-
matfliser

Tag- og væg-
paneler

Brug elektronisk kørebog
Benyttes firmabilerne privat? 

Løber omkostningerne til 

brændstof og drift løbsk? El-

ler bøvler i stadigvæk med 

håndskrevne kørebøger?

ABAX forenkler og automa-

tiserer registreringen af køre-

bøger og både firma og ansat-

te undgår et skattesmæk. 

Sidegevinsten er at virksom-

heden mindsker omkost-

ningerne til brændstof og 

drift. Det sparer arbejds-

giveren for tid og penge 

og giver samtidig den 

ansatte mere tid og over-

skud i hverdagen til at ud-

føre reelle arbejdsopgaver. 

ABAX elektroniske kørebog 

er en vandtæt og robust GPS-

enhed, der automatisk holder 

styr på alle dine ture og via 

GSM sender alle oplysninger 

til ABAX’ servere. På den må-

de har du til enhver tid ad-

gang til dine dataoplysninger 

via din PC, smartphone eller 

tablet.  

ABAX elektroniske 

kørebog er en 

vandtæt og 

robust GPS-
enhed

AIRTOX international A/S er relativt 
nye på markedet. Efter mere end 20 års 
erfaring i sikkerhedsbranchen  indså 
AIRTOX` grundlæggere, at markedet 
havde behov for noget nyt. I flere år har 
kunderne, navnlig den yngre generati-
on, søgt efter sikkerhedsfodtøj, som er 
langt mere innovativt og stilfuldt end 
det, der førhen var tilgængeligt på mar-
kedet. Efterspørgslen drejede sig om 
professionelle sikkerhedssko, der er li-

ge så komfortable og moderigtige som 
hverdagsfodtøj.

AIRTOX har derfor forsket i både 
teknologier og materialer for at 
lancere et nyt brand af professio-
nelt sikkerhedsfodtøj.

Få fod på sikkerheden

Areco Profiles er en af Nordens stør-ste producenter og forhandlere af tag- og vægpaneler. Derudover for-handler Areco Profiles tagafvan-dingssystemet Caracol.Selskabet distribuerer profilerede produkter, tagafvandingsproduk-ter, sandwichpaneler og suppleren-de produkter som beslag og forskel-ligt tilbehør. 
Årets tema på firmaets stand er ”Mission is Possible” som understre-ger firmaets budskab om, at ingen drøm er for stor eller urealistisk. 

”Vi ønsker at komme i di-
alog med murerne og vi-
se, hvordan de via opkva-
lificering i de nyeste løs-
ninger inden for f.eks. 
storformatfliselægning, 
natursten, vådrum, al-
tanbyggeri, udendørs 
trapper og svømmehal-
ler får de rigtige kort på 
hånden til at byde ind på 
fremtidens opgaver, så 
de kan øge deres indtje-
ning og konkurrenceev-
ne”. 

Det fortæller adm. di-
rektør Michael Nielsen 
fra Ardex. Virksomheden 
står bag FlisePartneren 
og er blandt verdens 
største producenter af 
fliseklæb, fuger, våd-
rumsmembraner, puds-
lagscementer og meget 
andet til murerne, som 
alt sammen produceres 

på fabrikken i Heden-
sted.

”Det handler ikke kun 
om opkvalificering og 
certificering på udvalgte 
fagområder. Formålet 
med FlisePartneren er at 
tilbyde murerne et kon-
cept, som kommer hele 
vejen rundt om deres for-
retning, så de får bedre 
muligheder for at udfolde 
deres potentiale og skabe 
profitabel forretning. 

Derfor vil vi gerne 
snakke med murerne 
om, hvad de har brug for 
og ønsker at blive skarpe-
re på – uanset om det er 
optimale faglige løsnin-
ger, byggejura, markeds-
føring på de sociale me-
dier, eller hvad der nu in-
teresserer eller gavner 
den enkelte murer”, siger 
Michael Nielsen.

I tæt dialog med murerne
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Så tag til BYGGERI’16 i Fredericia og kom på højde med 
alle nyhederne. På Skandinaviens vigtigste fagmesse for 
byggevarer har du mulighed for at møde 300 førende 
leverandører og lade dig inspirere af fremtidens produkter 
inden for bl.a. klima, energi og miljø.

Besøg BYGGERI´16: 

1.-4. MARTS I MESSE C, FREDERICIA
›   Læs mere og udskriv dit gratis adgangskort på byggerimessen.dk
›   Download vores app: BYGGERI-messen
›   Følg os på Facebook: ”byggerimessen”

HUSK, at der er fri adgang for fagfolk - tirsdag-fredag kl. 09.30 - 17.00

VIND EN VIP FODBOLDTUR TIL MANCHESTER UNITED 
FOR 6 PERSONER MED OVERNATNING OG FLY 
(Værdi ca. kr. 40.000) Se hvordan på www.byggerimessen.dk

ARRANGØR: DANSKE BYGGECENTRE  •  TLF.: 45 80 78 77  •  INFO@BYGGERIMESSEN.DK

Klar til topmøde?

BYGGERI´16
APP

Registrer dig og udskriv 
dit adgangskort

Quattro Tagkviste 

Har du fået vores håndbog?

Håndbogen kan også ses på

Besøg os og hent 

bogen på stand nr.

Hygiejne og effektiv rengøring er altafgø-
rende for at kunne opretholde et højt ni-
veau af fødevaresikkerhed. Alle overfla-
der og alt udstyr skal være let at rengøre 
og renholde, og affald samt spildevand 
fra rengøring skal hurtigt kunne bortskaf-
fes i et effektivt 
afløbssy-

stem.
HygienicPro fra Blücher er professio-

nelle punktafløb og render, som sikrer 
effektivt flow og et højt niveau af selv-
rensning, er lette at rengøre og forebyg-
ger bakterievækst, samtidig med at de 
også begrænser vandforbrug og produk-
tionsstop til drift og rengøring af afløbs-

systemet.
Afløbssystemet er en integreret del af 

produktionsområdet, og da de fleste af 
komponenterne er installeret i eller un-
der gulvet, kan senere ændringer af af-
løbssystemet være bekostelige.

HygienicPro er professionelle 
punktafløb og render

Brik-Brik A/S har i samarbejde med 
Jacobi/Walther Tonwerke igennem de 
sidste 17 år leveret innovative løsnin-
ger til det danske marked. Med en pro-
duktion på ca. 65 millioner teglenhe-
der årligt, er Jacobi/Walther en af de 
større teglværker på det tyske marked. 

Virksomheden har formået at kom-
binere det traditionelle med det nye, 
hvorved Z5 Classic er opstået. Z5 Clas-
sic er i en lys og mørk farve, og det er 
en blanding af vingetagsten og 
falstagsten. Dermed er der skabt en 
tagsten, der har det gamle udseende 
som vingetegl, men tæthed af en 
falstagsten.

Z5 Classic er en blanding af vingetagsten og 
falstagsten

Eff ektive afl øbssystemer

Mix af vinge- og falstagsten
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Firma Standnummer

AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S D-6600
ABAX Danmark A/S D-5400
Accsys Technologies A-1028
AGREGATY FOGO SP. z o.o. D-6305
AIRTOX International A/S E-6912
Alfi x A/S D-6320
andersen & nielsen as A-1948
APURIT A/S A-2629
Ardex Skandinavia A/S D-5408
Areco Profi les A/S A-1926
ARKAS A/S A-1526
Arminox A/S E-7814
Arvid Nilsson Sverige AB A-1955
BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus A-0620
BASF A/S D-6614
BCSyd A-0620
BERRYALLOC A-1510
Bjerregaard sikkerhed A/S A-2340
BLÜCHER Metal A/S D-6316
Blåkläder Workwear ApS E-7219
BMC Danmark A/S A-2044
BOEN DANMARK A-2020
Robert Bosch A/S A-2022
Brik + Brik A/S E-6919
V. Brøndum A/S A-0108
BvB  E-7816
(Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) 
Byg Oven På A-0111
byg-e A-0620
Bygge- & Anlægsavisen E-7427
ByggeBasen  A-0620
Byggefakta A/S A-1050
Byggros A/S E-7811
BygTek E-6708
Bygtjek A/S A-2618 / E-7819
Bøjsø Døre og Vinduer A/S A-1555
Carat Tools ApS D-5214
Carhartt Workwear, v. Feiber Distribution E-7214
CASE IT ApS E-7300
CBI DANMARK A/S E-7216
Cembrit A/S A-1535
Climacell Nordic ApS E-7000
colour ceramica a/s D-6010
Construx Danmark ApS D-6327 / D-6624
CUPA DANMARK A/S A-0320
DAFA A/S A-2337
Dagens Byggeri A-1050
Daloc Danmark A/S A-1507
Dampa ApS A-1055
Danadeco A/S A-2328
Dana Lim A/S A-2332
Dansk Byggeri A-1502
Danske Byggecentre A-0620 / A-1020
Dansk Standard A-2637
DEWALT A-0632
DLH Danmark A/S A-0900
DS Stålprofi l A/S A-1036
DUCO ApS E-7205
DUKA Ventilation A-1516
DVA A/S  A-1910
Easy Business Solutions ApS D-6027
EasyFLEX Roofi ng E-7805
Easy Sanitary Solutions D-5420

Eftex ApS D-5209
Ejendals AB E-7211
ELKA Rainwear A/S E-8102
F. Engel K/S A-0330
Erhvervsforsikring Danmark E-7500
Eskimo A/S D-5927
Euro Shatal Aps D-6305
E.u.r.o.Tec GmbH E-6911
EXPO-NET Danmark A/S E-7207
FAKRO Danmark A/S A-0308
Falkesen ApS A-2649
FEIN Danmark A/S A-0110
fermacell scandinavia A/S E-6902 / E-6905
Festool Danmark A/S A-0605
ff  TOOL A-1522
FibroTech By TreeTops D-6609
Fristads Kansas Danmark A/S A-2653
Frøslev Træ A/S A-2320
FSC Danmark A-0620
FUT A-0620
Gamle Mursten ApS D-6314
GI - Grundejernes Investeringsfond E-7519
a/s Global Timber A-0300
GMV Handling A/S E-7700
Gyproc A/S D-5414
H+H Danmark A/S D-5402
Habo Danmark A/S A-2648
Handelsfagskolen A-0620
HBC A/S A-1551
J.M. Hedegaard ApS E-8120
Helly Hansen AS A-1906
HJS Værktøj A/S A-0312
HKSDK Company A/S E-6916
Holse & Wibroe A/S A-2612
Hornbaek A/S A-1544
Hornbaek Baltic A-1544
Hultafors Group Danmark A/S A-1937
Hunton Fiber AB A-1033
Hvidbjerg Vinduet A/S A-1002
Hörmann Danmark A/S A-2623
Hørning Parket A/S A-1048
IBF Betonvarer A-1038
Icopal Danmark a/s A-0628 / A-0630
Ikast Design Doors A/S A-1155
INN GLASS A/S E-8105
Isola as A-1519
Isoleringsmaskinen ApS D-5201
iTOOLS I/S A-2608
ITW BYG  A-0155 / A-0351
Jackon Danmark A/S D-6310
Jasa Company A/S A-2614
Jesmig Group ApS D-6616
JET Domex A/S E-6924
JUMBO Stillads A/S E-7202
KALK A/S D-6619
KASTRUP A/S E-7727 / E-8124
Kebony Danmark A/S A-1908
Kefl ico A/S A-1028
KGK A/S E-6724
KH TRADE A-0104
Kingspan Insulation E-7220
KJELLERUP-AS.dk A-1500
Knauf A/S A-1124
Knudsen Kilen A/S A-2645
Komproment ApS A-1012
Konstruktørforeningen E-8109
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S A-0622

AB Gustaf Kähr A-1228
Kärcher A/S D-5224
Lacuna A/S A-2043
Lauridsen Handel & Import A/S E-6710
LavTOX/KRS ApS A-2308
Licitationen - Byggeriets Dagblad / 
Mester Tidende E-8118
LIEVERS BV D-6305
Lilleheden A/S A-1504
Lindab  A/S A-0616
LIP Bygningsartikler A/S D-5410
Loft & Lys ApS A-0109
Mafell AG A-1008
Makita Elværktøj A-1005
Mascot International A/S A-2346
Materielhuset A/S E-7520
Mea Group AG D-5420
Metabo Danmark A/S A-2016
Metsä Wood Danmark A-2630
V. Meyer A/S A-1051
Milwaukee Elværktøj D-6002
Moelven Danmark A-0600
Moland Byggevarer A/S / HBC/ Wimex A-1551
Monier A/S A-1040
MV Produkter APS D-5202
NewellRubbermaid D-5710  
Nilfi sk Danmark A/S D-6005
niss sørensen & søn a-s D-5420
Novopan Træindustri A-S  A-0612
Nordisk Pladeimport A/S A-1233
NORTON D-5414
Ottensten A/S A-0342
Otto Schachner A-2349
Outercore E-8112 
Palsgaard Spær A/S A-1504
Paroc Danmark A-0112
Partas a/s E-6705
Pedrollo S.p.A. D-6305
PEFC Danmark A-0620 
Perform A/S E-7802
Pergo (Europe) AB A-1935
A/S J. Petersens Beslagfabrik A-0151
Plastmo A/S A-0650
PN Beslag A-0602
Polysan A/S D-6605
PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden E-6700
Primo Danmark A/S A-2351
Primo Vinduer A/S A-1016
Profi l Værktøj A/S A-0302
Profi le A/S A-2300 / A-2302 / D-5200
Pullman Ermator AB E-7808
Purus A/S E-7524
Quattro Tagkviste A-2323
raaco A/S E-7502
Randers Tegl A/S D-6024
Randi A/S A-0316
Rationel Vinduer A/S A-1548
RC Beton A/S E-7212
RIAS A/S A-0646
A. Rindom A/S A-0644
ROCKWOOL A/S A-1022 
Roliba A/S E-6719
RONI A-1902
RUBI - GERMANS BOADA S.A. D-6305
Ruko A/S A-1208
SabetoFLEX E-7805
Saint-Gobain Ecophon A/S D-5414

Saint-Gobain ISOVER D-5414
Saint-Gobain Nordic D-5414
Saint-Gobain Weber A/S D-5414
Sanita Footwear A/S D-5820
Scandi-Roc ApS D-6612
Scandi Supply A/S E-7227
Scanlico Denmark A/S E-6702
Snedker- og tømrerfi rmaet Tim Olsen A-2628
Schiedel Skorstene A/S D-5712
Schlüter-Systems KG E-7224
Sika Danmark A/S A-2310
Sika Footwear A/S A-2632
Silkeborg Stigefabrik A/S A-1932
Simpson Strong-Tie A/S A-0336
Skalfl ex A/S E-7505
Skydda Danmark A/S E-7511
SKYDOOR ApS A-0309
SmartMover E-8114 
Solvay Acetow GmbH A-1028
SoRoTo Maskiner ApS D-5700
Soudal A/S A-0100
Spekter & Anza. 
Orkla House Care Danmark A/S E-8116 
Stanley A-0340
Staring Maskinfabrik A/S D-6305
STB BYG A/S E-6716
STEICO SE A-0102
STM Vinduer A/S A-0347
Strøjer Tegl A/S D-6602
Styrolit A/S D-6020
Sundolitt  D-5405
Superwood A/S A-1521
Surfa By Treetops D-6609
Svalk Handel ApS A-0134
SWEDOOR A-1540
Sydvesta A/S D-5724 / D-5827
Sækko Industri A/S E-6914
Södra A-1532
Søgemedier A/S E-6718
Tacodan A/S D-5206
Tajima Trading ApS A-1800
Tec7 - Nowex ApS E-6927
Thy Trapper A/S A-0655
Tranemo Workwear Danmark A/S A-2326
Treetops Trading A/S D-6609
Trehøje Døre A/S A-2314
3M A/S E-7514
Troldtekt A/S A-0326
TSURUMI EUROPE GMBH D-6305
Unidrain A/S E-7524
Unilin Denmark A/S A-1935
Unipanels A/S E-6705
Vandex A/S D-6620
VELUX Danmark A/S A-0626
Videncenter for energibesparelser 
i bygninger A-0620
WallTec A/S A-0141
Wareco International A/S E-6714
Wavin D-5705
Wedi GmbH D-6324
Wiking Gulve AS A-0322
Wimex ApS A-1551
WoodCon A/S A-2638
WOOD STEP A/S A-2353 / A-2355
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Simply more

 Besøg os på

 Byggeri ´16
Se og prøv vores nyheder  

og deltag i konkurrencen om

1 stk. Segboard

Stand: A2022

Værdi kr. 4.495,-



  18 V kulfri bore-/skruemaskiner 
   med KickBack kontrol

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6
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Perfekt  
ergonomisk greb

giver håndværkeren en 
bekvem håndtering af 
maskinen.

13 mm metal 
RÖHM borepatron

Robust og sikker fast- 
holdelse af anvendte  
tilbehør.

EC-motor

Kulfri motor for længere 
levetid og øget effektivitet.

KickBack kontrol  
beskytter dig mod  
utilsigtet rotation  
af maskinen ved  

blokering

LED lyset advarer om 
blokering LED lyset blinker 
hvidt lys, hvis der opstår  
en Kick Back blokering af  
maskinen. LED lyset blinker 
rødt lys, hvis motoren bliver 
overbelastet (elektronisk 
motorbeskyttelse).

Nyhed

Tekniske data Bore-/skruemaskine  
GSR 18 V-EC Dynamic

Slagboremaskine  
GSB 18 V-EC Dynamic

Batterispænding (V) 18 volt 18 volt

Batterier som medfølger  2 x 5,0 Ah  2 x 5,0 Ah

Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear) (o/min) 0-600 / 1 - 1900 min 0-600 / 1 - 1900 min

Drejningsmoment, maks. (hård/blød) (Nm) 60/31 60/31

Bor-Ø i træ, maks. (mm) 38/13/13 38/13/13

L-BOXX og lader AL 1880 CV Ja Ja

Artikel nr. 0 601 9E8 104 0 601 9E9 104

5,0 Ah
Li-Ion

agboremaskine 
B 18 V-EC Dynami

18 vol

 2 x 5,0 A

0-600 / 1 - 1900 m

/31 60/

13 38/13

Ja Ja

E8 104 0 601 9E9 104

GSB modellen 
tilgængelig  

fra maj



Kig ind på Bosch standen og hør mere om 

Bosch Partnerkoncept
 Som Bosch Partner opnår industri-/- 

 håndværks virksomheden en lang
 række fordele.

 Der indgås en 1-årig samhandels- 
 aftale og serviceaftale med Bosch  
 og en Bosch forhandler. I specielle  
 tilfælde kan der tegnes en enkelt- 
 stående serviceaftale.

 Der afstemmes købsforventninger  
 pr. kontraktår, som løbende følges  
 op af Bosch værktøjsspecialist.

  Wireless – Oplad batteriet på  
  farten mens  den ligger i L-BOXX’en

3

Funktionsprincip

Opladning gennem en L-BOXX – den  
nye Wireless L-BOXX ladestation 
med integreret lader gør det muligt. 
Fleksibilitet har høj prioritet hos os,  
for ladestationen er kompatibel med  
enhver traditionel L-BOXX 136.  
Der kræves blot et specielt indlæg, 
så kan den kontaktfri opladning be-
gynde. Læs bilen og kør, mens der 
oplades.

1   Montering
Wireless L-BOXX ladestation  
kan monteres lodret på køre- 
tøjets væg eller integreres 
vandret i Sortimo-reolen.

2   Opret forbindelse
Bekvem tilslutning til stik- 
dåsen ved hjælp af inverteren  
eller til cigarettænderen i køre- 
tøjet.

3   Opladning
»Click and Lock« – lad L-BOXX 
gå i indgreb i ladestationen, så 
oplades akkuen også, mens du  
er på farten.

g ,,
addess.

Oplader  
2 batterier  
ad gangen

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6

Spørg os om konceptet,  
samt de ekstra fordele  

ved henholdsvis  
sølv- og  

guldprogrammet.

På farten
Med Wireless L-Boxx lade-system er det nu også muligt  
at oplade undervejs: Læg værktøjet i bilen og kør, mens  
der oplades.

Robust og transportsikker –  
Wireless L-Boxx ladestation klarer enhver udfordring.



GOP 40-30 Professional
Watt 400 watt
Oscillationsvinkel v/h 3° (2 x 1,5)
Svingningstal ubelastet 8.000 - 20.000 1/min

Grebsomkreds 175 mm
Værktøjslængde 284 mm
Vægt 1,5 kg

▶ Ydeevne
Hurtig arbejdsgang med effekt på 
400 watt.

▶ LED-lys
For bedre synlighed i mørke omgivel-
ser.

▶ Brugervenlig
Værktøjsfri og hurtigt skift af tilbehør 
takket være SDS - klik på plads.

▶ Præcise arbejdsresultater
God kontrol over værktøjet takket
være lille grebsomkreds og ergono-
misk greb.

▶ Fordele:
Effektiv 300-W-motor med konstan-
telektronik til ensartet arbejdstempo 
uanset opgave Lille grebsomkreds 
for at gøre arbejdet behage-
ligt i forbindelse med præcisionsop-
gaver.

*Anført artikel nr. er inkl L-BOXX og tilbehør. *Anført rtikel nr. er inkl L-BOXX og tilbehør.

*Anført artikel nr. er inkl L-BOXX og tilbehør.

      Nyt
  Multicutter sortiment

▶ Ydelse:
Hurtig arbejdsgang med samme 
effekt som et værktøj med ledning.

▶ LED-lys
For bedre synlighed i mørke om-
givelser. 

▶ Brugervenlig:
Værktøjsfri og hurtigt skift af til-
behør takket være SDS - klik på 
plads.

NyhedLeveres fra  September
Nyhed

GOP 18V-28 Professional
Spænding 18 V
Oscillationsvinkel v/h 2,8° (2 x 1,4)
Svingningstal ubelastet 8.000 - 20.000 1/min

Grebsomkreds 193 mm
Værktøjslængde 312 mm
Vægt med batteri 1,6 kg

GOP 18V-28 Professional
Artikel nr. 0 601 8B6 000*

GOP 30-28 Professional
Artikel nr. 0 601 237 000*

GOP 40-30 Professional
Artikel nr. 0 601 231 001*

GOP 30-28 Professional
Watt 300 watt
Oscillationsvinkel v/h 2,8° (2 x 1,4)
Svingningstal ubelastet 8.000 - 20.000 1/min

Grebsomkreds 175 mm
Værktøjslængde 280 mm
Vægt 1,5 kg

Nyhed

Nyhed
fra april 2016: 

 
Bosch skifter til  

nyt standardsystem  
på multicuttere, som 
hedder STARLOCK

SuperCut  
Effekt

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6
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StarlockMax klinger 
− perfekte til de mest  

krævende opgaver

Få de bedste resultater når du saver, fræser, rasper, skærer, skraber, sliber 
og polerer med det nye Starlock standard-system til multicuttere fra Bosch.

Starlock-tilbehør  
passer på  
alle eksisterende  
multicuttere fra  
Bosch og andre  
mærker

Starlock – –

Starlock Plus –

Starlock Max

Andre multi- 
værktøjer 
Bosch GOP / PMF  
med OIS, Fein 
MultiMaster, Fein 
 Multitalent, Maki-
ta, Hitachi, Meta-
bo,  Milwaukee, 
AEG,  Einhell, 
Ryobi, Skil, osv.

– –

 kompatibel – ikke kompatibel

Nemt valg af klinge i butikken og  
værktøjskassen takket være det unikke 
farvekodningssystem fra Bosch

Japan tandet  
konfiguration  
fremstillet af BiM 
For rene snit i  
hårdt træ

C-Tec 
Rundet skær for 
præcise, glatte 
snit og patenteret 
tangeometri for et 
perfekt resultat

Tilspidset base 
Reducerer mulig-
hed for at klingen 
sætter sig fast

Robust klingehals 
Reducerer slinger 
i klinge for præci-
se, kontrollerede 
snit

Nyt Starlock-fæste  
Maksimal kraftoverførsel  

takket være 3-dimensionalt 
snap-in system (SDS)

Hovedfordelene 
ved Starlock fra Bosch

 ▶ Ydeevne 
Hurtigste arbejdsgang med effekt på 
550 watt.

 ▶ Robusthed 
Designet til krævende brug og  
for præcist snedkerarbejde. 

 ▶ Brugervenlig 
Værktøjsfri og hurtigt skift af tilbe-
hør takket være SDS - klik på plads.

 ▶ Starlock Max 
Ydeevne og grænseflade der  
dækker alle vibrerende opgaver.

GOP 55-36 Professional
Watt 550 watt
Oscillationsvinkel v/h 3,6° (2 x 1,8)
Svingningstal ubelastet 8.000 - 20.000 1/min

Grebsomkreds 175 mm
Værktøjslængde 290 mm
Vægt 1,6 kg

*Anført artikel nr. er inkl L-BOXX og tilbehør.

   Kom ind og test 
 verdensnyheden

Nyhed

GOP 55-36 Professional
Artikel nr. 0 601 231 101*

Skift af tilbehør  
på 3 sekunder

Sæt klinge på: 
“Klik” blot den valgte klinge på, 
SÅDAN!

Tag klinge af:
Skub håndtaget ud og væk.

Klingen løsnes.

1

2

3

Klassen større 
end SuperCut  
– Max effekt

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6
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Rotationslaser GRL 400 H  
med modtager, stativ og  
laserstadie

– Laser + modtager: 400 mtr.  
 arbejdsområde, selvnivellerende,  
 0,08 mm/mtr. nøjagtighed, 1 mtr.  
 droptest 
 Artikel nr.: 0 601 061 800

– Stativ BT 160: 
  Byggestativ med arbejdshøjde 
  på 97-160 cm, 5/8" gevind 
 Artikel nr.: 0 601 015 400

– Laserstadie GR 240:  
 Udtræk op 240 cm. 
 Artikel nr.: 0 601 094 100
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   Digital måleværktøj  
     til den professionelle bruger

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6

Bosch Krydslaser  
GLL 2-15 Professionel
– To laser-linjer, op til 15 m.  
 rækkevidde, IP 54. Leveres med  
 vægbeslag BM 3 I kuffert.

 Artikel nr.: 0 601 063 702 

Måler op til 50 meter  med kun èt klik

Bosch Multilinjelaser  
GLL 3-80 P Professionel
– 3 stk. 360 grader laser streger 
 To vertikale og en horisontal laser
– Rækkevidde på 80 m
– Leveres med L-Boxx-indlæg

 Artikel nr.: 0 601 063 305

Intuitiv brug af spotmåling, som  
giver øjeblikkelige og sikre resultater.

App’s til GLM 50 C

Gratis måle-App til  
telefon og tablet kan 
downloades nu!

Gratis gulv-App til  
tablet kan downloades 
nu!

Afstandsmåler  
GLM 50 C Professional
–0,05-50 m, +/- 1,5 mm nøjagtighed,  
Bluetooth til at forbinde til smartphone  
eller tablet.  
Leveres med 2XAAA batterier og taske.

Artikel nr.: 0 601 072 C00

Messepris

kr. 798,-

Messepris

kr. 3.498,-

Messepris

kr. 998,-
Messepris

kr. 2.198,-

Messepris

kr. 1.298,-

Detektor D-tect 120
Ny brugervenlig universal  
detektor til nøjagtig registrering  
af alle materialer!

Takket være radar-teknologi, er den 
nye Bosch D-tect 120 Professional i 
stand til at finde alle typer materia-
ler – metaller, elektriske ledninger, 
trækonstruktioner og plastic rør.
 
Artikel nr.:  0 601 081 300



  Stærke messetilbud
    til den professionelle håndværker

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6

Bosch Kap-/geringssav  
GCM 8 SJL Professionel
–  Kompakt, let, softstart, laser,  

dobbeltudsug
–  Kun 16,3 kg
–  0°/0° 70x312 mm, 0°/45° 70x214 mm

 Artikel nr.: 0 601 B19 100

Bosch Savbord  
GTA 2500 COMPACT Professionel
–  Enkel montering, op til 2,5 mtr.
–  Belastning op til 250 kg.

 Artikel nr.: 0 601 B12 400

Bosch Rundsav  
GKS 55+ G Professionel
–  Dual Gear teknologien
–  165 mm savklinge
– Inklusiv føringsskinne FSN 1600

 Artikel nr.: 0 601 682 002

Bosch Stiksav  
GST 90 E Professionel
–  Nominel effekt 650 W
– Snitdybde i træ 90 mm
– Snitdybde i aluminium 20 mm

 Artikel nr.: 0 601 58G 000

Messepris

kr. 798,- Bosch Rundsav  
GKS 165 Professionel
–  Nominel effekt 1100 W
–  4.900 omdr./min.
–  Vægt 3,6 kg

 Artikel nr.: 0 601 676 100

Messepris

kr. 798,- Bosch Bajonetsav  
GSA 1100 E Professionel
–  Kraftig 1100 W motor
–  LED
–  Parkeringskrog

 Artikel nr.: 0 601 64C 800

Messepris

kr. 848,-

Bosch Borehammer  
GBH 2-20 D Professionel
–  Kraftig og kompakt
–  Mejselfunktion
–  1,6 joule
–  Bore-Ø op til 20 mm
–  Leveres i kuffert

 Artikel nr.: 0 611 25A 400

Messepris

kr. 848,-
Bosch Excentersliber  
GEX 125-1 AE Professionel
–  Kompakt, ergonomisk, softgrip
–  7500-12000 omdr./min
–  125 mm Ø

 Artikel nr.: 0 601 387 501

Messepris

kr. 798,- Bosch Multicutter  
GOP 30-28 Professionel
–  Værktøj i kategorien StarlockPlus til 

ekstreme arbejdshastigheder
–  Snap-in-funktion til udskiftning af 

tilbehør på 3 sekunder uden brug af 
værktøj

 Artikel nr.: 0 601 237 001

Messepris

kr. 798,-

+ Ekstra!
Radio GML 20  
medfølger ved  
køb af GCM 8 SJL  
 og GTA 2500.

Værdi kr. 1.498,-

Levering fra  d. 1. april

Messepris – sætpris
kr. 3.198,-

Messepris

kr. 1.498,-
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Alle priser er ekskl. moms og gældende i perioden 1. - 4. marts 2016
Ansatte hos Robert Bosch A/S kan ikke deltage i konkurrencen.

4,0 Ah
Li-Ion

Bosch Bore-/skruemaskine  
GSR 18 V-EC FC2 Professionel
 Bosch FlexiClick 5-i-1-system:
–  Alsidig bore-skruemaskine til vanskeli-

ge opgaver, EC-motor giver lang 
driftstid og levetid, 0-500/1700 o/min., 
50/31Nm, 2 x 4,0 Ah og L-BOXX. 
Forsatser der medleveres: GFA FC2, 
GWA FC2, GEA FC2, GHA FC2. 

Artikel nr.: 0 601 9E1 100

Bosch Bore-/skruemaskine  
GSR 18 V-EC Professionel
–  EC-motorteknologi
–  Innovative CoolPack-akkuer
–  31 Nm (blød skrueopgave) til et bredt 

anvendelsesspektrum 
–  Leveres i L-BOXX med 2×4,0 Ah

 Artikel nr.: 0 601 9E8 101

Bosch Slagbore-/skruemaskine  
GSB 18 VE-2-LI Professionel
–  Leveres i L-BOXX med 2×3,0 Ah og 

AL1820

 Artikel nr.: 0 615 990 G2V

Messepris

kr. 1.898,-

Bosch Bore-/skruemaskine  
GSR 10,8-2-LI Professionel
–  Leveres i Tool bag med  

1 × 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah og tilbehør 
Artikel nr.: 0 615 990 G6L

Messepris

kr. 3.298,-

  Stærke messetilbud
    til den professionelle håndværker

B O S C H  M E S S E T I L B U D 2 0 1 6

Få et 117 deles tilbehørssæt med i  
købet, når du køber GSB 18 VE-2-LI  
eller GSR 18 V-EC.

+ Ekstra!
I -Rack + i-Boxx + tillbehör 
Artikelnr 0 615 990 H5P

Messepris

kr. 1.898,-

+ Ekstra!
Få et batteri  
10,8 V 2,0 Ah  
med i købet, når  
du køber 
GSR 10,8-2-LI.

Messepris

kr. 898,-

Værdi 
kr. 600,-

Værdi 
kr. 398,-

Nyhed

4,0 Ah
Li-Ion



Global Timber A/S er en 
uafhængig leverandør af 
hårdttræ med mere end 
25 års erfaring med inter-
national import og eks-
port af et fuldt program 
af kvalitetshårdttræ til og 
fra mere end 30 lande i 
hele verden.

Virksomheden leverer 
træ af højeste kvalitet 
samtidig med at man bi-
drager til at bevare de  
globale skove gennem di-
verse vigtige miljøcertifi-
ceringer. 

Fra  hovedlageret  i Jyl-
land og andre lagre i Eu-

ropa, sikrer firmaet effek-
tiv levering til hele det 
europæiske marked.

Virksomheden salg 
udenfor Danmark er på 
nuværende tidspunkt for-
delt på 6 kontinenter og 
udgør ca. 50 pct. af Glo-
bal Timbers samlede om-
sætning. Heraf genereres 
en betydelig del gennem 
eget salgskontor i Asien. 

Kunderne er hele den 
træforbrugende industri, 
inklusivbådindustrien 
samt byggemarkeder og 
andre forhandlere til byg-
geriet.

Der er antibakterielle 
dørgreb. Der er dørgreb 
som er nikkel- og blyfri. 
Men hidtil har det ikke 
være muligt at forene 
begge funktioner i sam-
me produkt. Det nye 
Clean fra Habo er både 
antibakterielt, nikkelfrit- 
og uden bly. Og det  kun 
Habo Clean som tilbyder 
alle tre fordele i et dør-
greb.

Habo Clean er resulta-
tet af mere end to års ud-
viklingsarbejde. Resulta-
tet er funktioner som tid-
ligere blev anset for at 
være næsten umulige at 
kombinere. Den første 

udfordring var at frem-
stille Clean af messing. 
Det havde været lettere 
at gøre det samme med 
et rustfrit dørgreb, men 
på grund af at slutkun-
derne efterspørger for-
skellige overfladebe-
handlinger, var messing 
det eneste alternativ.

Messing er en legering 
af kobber, zink og bly. 
Det sidstnævnte tilføres 
for at gøre metallet mere 
formbart og lettere at be-
arbejde. Habo Clean in-
deholder intet bly, hvil-
ket stiller højere krav ved 
produktionen.

Dørgreb med tre fordele

Habo Clean er godkendt af ”Byggvarubedömningen”

Sikkerhed til fødderne
HKSDK har siden 1997 spe-
cialiseret sig i at udvikle og 
producere sikkerhedssko til 
det danske og internationa-
le arbejdsmarked. Firmaet 

sætter en stor ære i at pro-
ducere sikkerhedssko, der 
er komfortable og funktio-
nelle på samme tid samti-
dig med, at sikkerhedssko-
ene har et moderne design. 

Det sker med udgangs-
punkt i en filosofi i, at sik-
kerhedssko skal være lige 

så komfortable som almin-
delige sko, og derfor benyt-
ter HKSDK sig af det smarte 
AIR-system, som gør at sko-
sålen holder sig blød hele 
dagen, ligesom sikkerheds-
skoen er udstyret med en 
Klimazone, som gør at man 
ikke får svedige fødder.

HKSDK har produceret 
sikkerhedssko siden 1997

Hornbaek og Scandiwood 
producerer profilerede lister 
samt bordplader og hylder til 
byggeriet.

Sortimenten omfatter over 
400 forskellige typer af lister 
til hele hjemmet og vores li-
stekoncept gør det nemt at 
finde den rigtige liste. 

Det gælder bl.a. ubehand-
lede kvalitets trælister som 
produceres på fabrikken i 
Randers (seks forskellige 
træsorter), færdigmalede 
trælister som er FSC-certifi-
ceret og malet med vandba-
seret maling. Listerne produ-
ceres af nordisk fyr på egen 
fabrik i Letland, MDF-lister 
med en foliebelagt overflade 
samt plastlister som er lavet 
af vådbestandigt, vedlige-

holdelsesfrit og gennem-
farvet materiale. 

Scandiwood har et 
bredt udvalg af bordpla-
der samt hylder, vindues-
plader og hobbyplader. 

Det gælder bl.a. træbord-
plader i alverdens træsorter 
lige fra de klassisk danske til 
de mere eksotiske. Herudo-
ver findes træbordpladerne 
også i mange forskellige di-
mensioner, så de kan bruges 
til alt fra køkkenbordplade 
til skrivebord eller som en 
ny overflade på et møbel. 
Laminatbordplader. hylder 
til alle slags formål i træ, me-
lamin og MDF.  Vinduespla-
der i træ og laminat samt 
hobbyplader til diverse hob-
by- og byg-selv projekter.

400 forskellige lister Lister i alle afskygninger 
er et Hornbaek-speciale

Siden Gamle Mursten ApS 
overtog Xella Danmarks 
restlager i 2011, har salget af 
de hvide sten været støt sti-
gende. Kalksandstenene im-
porteres nu fra Tyskland, og 
de gamle kløvemaskiner 
banker lystigt derudaf, så 
Gamle Mursten kan levere 
både kalsanit og kalsalux til 
hele Danmark. Ligeledes 
kan vi levere skaller af nye 
kalksandsten, men vi ligger 
også stadig inde med rest-
partier i forskellige farver, så 

der er mulighed for at gøre 
en god handel. 

I en lang periode har de 
hvide sten hovedsagelig fun-
det anvendelse ved renove-
ring eller tilbygninger til ek-
sisterende ejendomme, men 
vi oplever stigende efter-
spørgsel til opførelse af nye 
villaer. Med en lys, mørk el-
ler indfarvet fuge kan der 
opstå et rigtig fint samspil 
mellem de lyse sten og mo-
derne arkitektur. 

Kalksandsten er et hit

Spectra har opfundet en helt 
ny måde at arbejde med af-
sætning af punkter på. Sy-
stemet består af to lasere, en 
tablet og et PC-program og 
er langt simplere at arbejde 
med end en dyr totalstation.

QML800, hedder det nye 
system , som især henvender 

sig til tømrere, murere, byg-
ningskonstruktører, byg-
ningsingeniører og alle an-
dre, der arbejder med ind-
vendige vægge i byggeri.

andersen & nielsen de-
monstrerer QML800 på 
messen 

Let afsætning af punkter

Rigtig mand på Alfi x-stand
På Alfix´s messestand 
deltager den altid optimi-
stiske murer Lindy Aldahl 
– kendt fra DRs successe-
rie ”Rigtige Mænd” - sam-
men med et hold af virk-
somhedens egne salgs- 
og tekniske konsulenter.

”Først og fremmest er 
Lindy murer, og med TV-
serien fra 2015 er han 
blevet et kendt ansigt for 
rigtig mange mennesker. 
Dernæst er Lindy loyal 
Alfix-bruger, og så udvi-
ser han, som de fleste nok 
har bemærket, en særde-
les smittende begejstring 
og en vilje til at vinde. 
De egenskaber vil vi 
gerne dele med andre 
håndværkere, siger An-

ders Bertelsen Toft, di-
rektør i Alfix.

Den nordjyske murer er 
med på messestanden for 
at demonstrere Alfix’s te-
ma for årets messe - ”Rig-
tige murere bruger Al-
fix!”

Nordjyske Lindy bruger Alfix

Kalk A/S har fået udviklet ver-
dens første C2C-certificerede 
(Cradle-to-Cradle) hydrauli-
ske funktionsmørtel. Den bli-
ver markedsført under navnet 
VITRUV TM. 

Der er flere gode grunde til at 
bygge cementfrit, fremhæver 
Kalk A/S

Murværket kan ånde det kan 
genanvendes: Byggebranchen 
genererer ca. 30  pct. af den 
samlede affaldsmængde i Dan-
mark. Med VITRUV Funktions-
mørtel er der skabt en mørtel, 
der kan skilles fra murstenene, 
så murværket kan genanven-
des, og vi mindsker byggeriets 
miljøbelastning.

Ved produktion af VITRUV™ 
Funktionsmørtel udledes der 
op til 30 pct. mindre CO2 pr 

kvm  muret væg end ved pro-
duktionen af cementmørtel. 
Og der er færre dilatationsfu-
ger. Hvor cementmørtel bliver 
så hårdt, at murstenene kan 
knække, når bygningen sætter 
sig, er den nye mørtel elastisk 
og lader murværket arbejde. 
Det mindsker behovet for dila-
tationsfuger.

Endelig er den nye mørtel fri 
for skadelige tilsætningsstof-
fer.

Vugge-til-vugge mørtel
QML800 er især velegnet til 

lodret rørføring, hvor man 
risikerer små skævheder, 

når man overfører punkter 
fra gulv til loft

Vitruv er en 
C2C certifi-

ceret hy-
draulisk 

funktions-
mørtel

Kæmpelager af hårdttræ
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Facadeplader: Ny, logisk navnestruktur
Alle Cembrits facadeplader har fået nye navne, der 
afspejler pladens egenskaber og karakteristika bl.a. i 
overflade, farve og egenskaber. Selve produkterne og 
farverne er de samme som før, men fx bliver ”Cembrit 
PLAN” til ”Cembrit Patina”, fordi pladen ændrer udse-
ende og patinerer over tid. Med de nye produktnavne 
bliver det nemmere for dig at navigere i det store farve-
udvalg og tydeligt se forskellene på facadeprodukterne. 

Samtidig får du helt nye muligheder for specialløs-
ninger inden for bl.a. skæring, farver og perforering, så 
særlige ønsker til design får endnu større spillerum. Ny 
teknologi har også medført, at leveringstiden fremover 
bliver væsentligt hurtigere. 

Effektivitet: Pakket og klar til at montere
Cembrit ønsker at lette dine arbejdsprocesser, og derfor 
har vi optimeret vores produktion og logistik, så de 
matcher dine behov på byggepladsen. Fremover bliver 
alle Cembrits facadeprodukter tilpasset, specificeret og 
pakket i montageklar rækkefølge allerede på fabrikken, 
så de kan gå lige ind i dit workflow uden særlige tilpas-
ninger og justeringer.

Du kommer hurtigt til at mærke, hvordan vores nye 
logistik løfter din effektivitet og får en positiv indflydel-
se på omkostninger til både mandetimer og praktiske 
opgaver såsom sortering, skæring og opbevaring.

Toscana: Den nye bølge til danske tage 
Kombinationen af bølger og plane flader giver vores 
nye tagplade, Cembrit Toscana, et markant og moderne 
udtryk, der er et spændende alternativ til den klassiske 
bølgeplade. Cembrit Toscana er et nytænkt design, som 
passer perfekt til den klassiske, danske byggestil. Vi har 
selvfølgelig Cembrit Toscana med på messen.

Vil du høre mere?
Så kig forbi Cembrits stand A-1535, og bliv opdateret 
på de seneste nyheder, så du kan komme godt i gang 
med at udnytte alle vores nyheder til din fordel. 

Moderne bølger 
og nye toner på 
farvepaletten
Kom forbi Cembrits stand, og bliv en 
af de allerførste til at høre om vores 
helt nye facadesystem, der lanceres 
netop nu! Se også, hvordan en nytænkt 
bølgeplade ser ud, og hør mere om, 
hvordan vi nu pakker og forsender 
varerne, så de passer perfekt ind i dit
workflow på byggepladsen. 
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Tidløse rammer
HardiePlank® brædder ligner til forveksling træbrædder, men er  
fremstillet af miljøvenligt fibercement. Brædderne kræver minimal  
vedligeholdelse og har markedets flotteste finish med stor mønster-
variation og overlegen maleteknologi – den patenterede ColorPlus® 
teknologi. Brædderne er en del af et komplet system til facade- 
beklædning. Der er udviklet et specielt tilbehørsprogram til afslutning 
omkring hjørner, døre og vinduer, hvilket giver et flot slutresultat.

Se mere på cembrit.dk



FLISEPARTNEREN 

- ET PROFESSIONELT NETVÆRK

Vær på den sikre side. 
Bliv efteruddannet hos FlisePartneren. 

FlisePartneren giver dig adgang til efteruddannelse 

i topklasse. Erfarne teknikere fra ARDEX styrker din 

faglighed, så du er klædt på til enhver opgave. 

FlisePartneren deltager på Byggeri ’16.

Kig forbi stand D-5408 og hør om de mange muligheder 
FlisePartneren kan tilbyde dig.

Marielundvej 4 - 2730 Herlev - Tlf. 44 88 50 50 - flisepartneren.dk
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Cupa Danmark A/S er en del af Cupa Group 
fra Spanien, som producerer byggemateria-
ler af natursten. 

Cupa Danmark er gruppens salgs- og sup-
port kontor mod hele det nordiske marked 
for gruppens produkter. Det primære og 
mest kendte produkt er naturskifer som CU-
PA 12 til tage og CUPA CLASSIC til facader. 

Herudover står Cupa Danmark også for 
distrubutionen af de STONEPANELS  til 
vægbeklædning og BARCAMP naturskifer til 
gulvbelægning.

Cupa Danmark A/S er en del af 
Cupa Group fra Spanien

Familiefirmaet Daloc er blandt Skandinaviens største producenter af branddøre, lyddøre og sikkerhedsdøre i stål og træ. Det giver mulighed for rationelle indkøbs- og leveringsprocesser og mu-lighed for at koordinere udvalget af klassificerede døre.
Daloc rådgiver naturlig-vis om klassificeringskra-vene og tilpasning til kon-krete projekter.

Sikre døre til 
hele huset

Fugepistolen er skarpladt
DeWalt har sendt 2. ge-
neration af kulløse 18V 
XR-maskiner på marke-
det. Det gælder skruema-
skinen DCD791, slagbo-
remaskinen DCD796 og 
slagskruetrækkeren 
DCF887.

DeWalt har faktisk 
gjort sig den ulejlighed at 
undersøge markedet og 
har erfaret, at byggefir-
maer og håndværkere ef-
terspørger mere kraft-
fuldt, holdbart værktøj, 
som er nemmere at 
håndtere. 

Og derfor er DeWalt nu 
klar med 2. generation af 
XR-serien, som byder på 
maskiner med mere 
kompakt form ligesom 

maskinerne er lettere og 
med en reduceret værk-
tøjslængde på op til 7 
mm, hvilket giver bedre 
ergonomi for brugeren 
og gør det nemmere at 
komme til på trange om-
råder.

Maskinen er desuden 
forsynet med den nye, in-
novative funktion, ”Pre-
cision Drive”, hvor ma-
skinen arbejder med 1 
000 omdrejninger i mi-
nuttet og gør et kort op-
hold, før slagfunktionen 
aktiveres. Precision Dri-
ve er god til præcisions-
skrueopgaver, hvor ma-
terialer, skruer og bits el-
lers risikerer at gå i styk-
ker.

Nye generation DeWalt

Den nye XR-serie består af kompakte og lette maskiner.

Naturskifer til det hele

Med sloganet ”Fagligheden i 
fokus” har Dana Lim ladet 
fugepistolen med ammuniti-
on til det gode håndværk og 
står nu klar til at stille skarpt 

på morgendagens byggepro-
cesser.  

Vanen tro vil Dana Lim 
vise både nye produkter 
og kendte løsninger, der 

optimerer arbejdsgangen 
for de udførende. Særligt 
montagelime samt fuge- 
og spartelmasser vil indgå 
i producentens stand-re-
pertoire, der er sammen-
sat med udgangspunkt i 
mantraet ”Fagligheden i 
fokus”. 

Standen byder på mas-
ser af hands-on-de-
monstrationer af, hvordan 
man arbejder med pro-
dukterne i praksis. 

Dana Lim er fast udstiller på 
Byggeri-messerne
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DAMPA Metallofter
- nem og effektiv montage og nedtagning

Totaløkonomi er ikke kun indkøbs-
prisen på lofter til byggeriet, men 
også tidsforbrug til montage og ikke 
mindst nemme og hurtige arbejds-
gange efter montage. 

DAMPA® leverer efter mere end 60 år på 
markedet nogle af de mest gennemprø-
vede loftsløsninger, både når det gælder 
holdbarhed og montagevenlighed.

Robuste loftselementer

DAMPA® loftssystemer, som leveres 
til byggepladsen færdige efter mål, er 
hurtige at montere og vil efter adskillige 

demontager fortsat fremstå intakte og 
ensartede. 

Ved brug af DAMPA´s særlige
nedtagningsværktøj gives adgang til de 
overliggende tekniske installationer.
Totaløkonomien styrkes således ved
forbedrede arbejdsgange under og efter 
montage af loftet

Nedbringer omkostninger

DAMPAs kunder drager nytte af 
samspillet mellem form og funktion 
i metallofterne, og samtidig reduceres 
omkostningerne til installation, drift og

Lad os tænke Totaløkonomi Faktaboks:

Montagetid - ½ time pr. m2 
(for Clip-In Kassette)

Forbedret nedtagning med 
særligt nedtagningsværktøj

Dansk produceret i 
Tommerup på Fyn

Veldokumenterede 
akustiske egenskaber

Lang levetid

Robuste loftselementer

vedligehold gennem særdeles holdbare 
produktdesigns.

Set over hele loftets livscyklus er DAMPA 
derfor ofte det mest økonomiske 
alternativ.

Gå ind på www.dampa.dk for mere 
information og inspiration.

DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00 - dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

Københavns Lufthavn, Terminal 2 

I forbindelse med moderne 
byggeri er der er stor fokus 
på beskyttelseshandsker 
med funktionelle egenska-
ber udover blot, og være en 
traditionel arbejdshandske. 
Ejendals præsenterer en 
bred vifte af nye innovative 
produkter, 

som beskytter brugerne 
imod skære- og vibrations 
skader. 

Det gælder bl.a. de skære-
beskyttende handsker TEGE-
RA Cut Protection, samt den 
komfortable Anti vibrations-
handske TEGERA Vibrothan.

Derudover lanceres TEGE-
RA GripForce, en handske 
med et ekstremt godt greb 
via det patenterede GripFor-
ce materiele. På firmaet 
stand vil de besøgende kunne 
afprøve funktionerne så tæt 
på virkeligheden som muligt.

Det er vigtigt - og lovpligtigt 
- at beskytte hænderne

Eff ektive arbejdshandsker
Regntøjsproducenten ELKA Rain-
wear A/S fortsætter produktud-
viklingen af regn- og arbejdstøj 
med en ny produktlancering til Vi-
sible Xtreme serien. 

Med den nye produktlancering 
fra serien Visible Xtreme skaber 
virksomheden nu en endnu større 
fleksibilitet i regntøjet. Sættet er 
produceret i oxford polyester, som 
er fleksibelt, åndbart og både 
vind- og vandtæt med et vandsøj-
letryk på 8.000 mm. 

Fordelen ved det nye regntøjs-
sæt (086005R og 082405R) er, at 
det sikrer optimal komfort og en 
langt større bevægelsesfrihed. Ar-
bejdsdagen er derfor ikke længere 

noget problem, selvom det danske 
vejr lover regn, da regntøjet funge-
re som normalt arbejdstøj, og kan 
bruges hele dagen lang.

Visible Xtreme regnjakken og –
bukserne er ISO 20471 certifice-
ret, og er derfor godkendt til pro-
fessionelt brug af vejarbejdere, i 
lufthavne, på byggepladser og an-
dre steder, hvor der er behov for 
ekstra synlighed. Den øgede syn-
lighed skal være med til at mind-
ske antallet af arbejdsulykker. 

Tørt tøj til ekstrem-vejr

Visible Xtreme regnjak-
ken og –bukserne er ISO 

20471 certificeret

FAKRO Danmark A/S, 
der blev etableret i 2013, 
er et 100 pct. ejet datter-
selskab af polske FAKRO 
Group. Selskabet be-
skæftiger sig med at sæl-
ge ovenlysvinduer og til-
behør hertil, lofttrapper, 
skunklemme og lign pro-
dukter til byggeriet. 

Salget af FAKRO fore-
går udelukkende via et 
bredt netværk af danske 
forhandlere som Bygma, 

Knud Larsen, Davidsen, 
Johannes Fog og en ræk-
ke andre forhandlere af 
byggematerialer til det 
danske marked. I dag 
kan man købe FAKRO i 
mere end 300 trælaster 
og byggemarkeder i Dan-
mark.

På messen viser firma-
et en række løsninger og 
muligheder inden for 
bl.a. ovenlys

Alternativ inden for ovenlys
ELTETE Skærmvægge fra 
Falkesen er ETA godkendt 
og bruges til renovering og 
nybygning i, f.eks. børneha-
ver, skoler, idræts- og svøm-
mehaller, personale og om-
klædnings rum etc. 

ELTETE Skærmvægge er 
rengøringsvenlig med over-
flade i højtrykslaminat der 

tilbydes i mange farver. Pro-
filer er natureloxeret alumi-
nium og kan også tilbydes 
indfarvet.

PUNTA lockers og bænk er 
SFS 5340 godkendt og op-
fylder behov for opbevaring 
og indretning af personale 
og omklædnings rum i f.eks. 
institutioner, skoler, kontor, 
idræts- og fritidscentre, 
sundheds og plejesektoren 
etc. Der findes mange valg-
muligheder for farve, form, 
størrelse, låse, bænk. 

Skærmvægge i fl ere farver

Skærmvægge og lock-
ers er med på produkt-
programmet
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En ny generation af certifi-
ceret sikkert og synligt sik-
kerhedstøj er på markedet 
fra MASCOT. Hele 19 nye 
produkter med et væld af 
funktionelle detaljer udgør 
tilsammen den nye serie 
MASCOT SAFE SUPREME 
til entreprenører og ansatte i 
bygge- og anlægsbranchen.

Den nye serie arbejdstøj er 
certificeret i henhold til EN 
ISO 20471. Den fås i seks to-
farvede kombinationer med 
grundfarver i enten fluore-
scerende gul, orange eller 
rød, og med kontrastfarver i 
smarte mørke farver, hvor 

produktet er mest udsat for 
snavs. 

Helt nye typer af fleksible 
overdele kommer nu med 
EN ISO 20471-certificering. 
Her er tænkt på forskellige 
temperaturer og årstider 
med f.eks. en termojakke, 
termovest, en quiltet hætte-
trøje og en softshelljakke. 
Seriens shirts og sweatshirts 
har elastiske reflekser, der 
giver optimal bevægelsesfri-
hed uden begrænsninger. 

Alle medarbejdere passer 
den nye serie, da den kom-
mer i tre forskellige ben-
længder som standard, og i 

op til 17 forskellige livvidder 
pr. benlængde. Ydermere 
kan hver af benlængderne 
nemt forlænges med tre cm. 
En rød syning på bagsiden af 
stoffet kan nemt fjernes med 
kniv eller opsprætter, så 
bukserne får ekstra længde. 
Den korteste af benlængder-
ne kan også forkortes med 3 
cm uden at miste certifice-
ringen. Det giver bukser i 
benlængder fra 73 cm til 93 
cm, så alle kan få bukser, der 
passer perfekt, og hvor knæ-
lommerne sidder, hvor de 
skal i forhold til brugerens 
højde.

Helt ny serie sikkerhedstøj

Med hjælp fra aktører i 
byggebranchen og indu-
strien er det lykkes Outer-
core at fremkomme med 
en helt ny metode for 
montage af vinduer i så-
vel renoveringsopgaver 
som i nybyggeri.

De udfordringer der ty-
pisk er tilknyttet denne 
proces er med dette pro-
dukt elimineret. 

Det betyder vindues-
kassetter i uorganisk ma-
teriale dvs. ingen råd eller 
skimmelsvamp og op til 
80 pct.  reduktion af mon-

tagetiden, ingen kulde-
broer og opfyldelse af 

fremtidens krav om bære-
dygtighed.

Nye vindueskassetter  

Outercore er en helt ny vindueskassette

SVALK præsenterer CT1, en 
universalklæber som samler 
7-8 produkter i én patron. 

Klæberen  er certificeret af 
Norges Astma og Allergi For-
bund og er også godkendt til 
vådrum og fødevareindu-
strien. Den limer på metal, 
træ, glas, spejle, fliser, beton 
og mange flere materialer og 

kan både bruges under tørre 
og våde forhold.

Universalklæberen er 
produceret uden opløs-
ningsmidler, hvilket gør, at 
den ikke vil krympe på no-
get tidspunkt, og den kan 
tilmed stakkes på til 50mm. 
Klæberen kan anvendes i 
alle positioner, tilmed over 

hovedet uden den slipper 
eller laver guirlander. 

Universalklæberen be-
står af hybride polymerer, 
som ikke indeholder opløs-
ningsmidler og samtidig er 
lugtfri og i modsætning til 
silikone og polyuretan kan 
CT1 nemt tørres af fingre-
ne med en klud. 

Alt-i-en universalklæber

CT1 kommer i 8 for-
skellige farver, og 
kan overmales 
med enhver type 
maling, selv to-
komponent maling

På det lokale smedeværk-
sted i Havdrup på Midt-
sjælland har den lokale 
”Ole Opfinder”, smedeme-
ster Simon Skytte, udviklet 
en justerbar bærende søjle 
– EasyFix.

Simon Skytte fik ideen til 
EasyFix, da han gennem 
årene igen og igen så hånd-
værkere klodse bærende 
stålsøjler op eller skære i 
limtræ, for at få søjlerne til 
at passe:

”Mange af de håndvær-
kere jeg talte med havde 
oplevet at bestille en bæ-
rende søjle hos smedeme-
steren. Derefter er der en 
uges leveringstid, inden 
søjlen er klar, og så viser 
det sig alligevel, at mange 
af de bærende søjler allige-
vel ikke i praksis passer i 
mål. Det kan enten skyl-
des, at fundamentet er for 
højt, eller det er for lavt. Så 
skal der bruges tid på til-
pasning af søjlen eller kør-
sel til smed og retur”, for-
klarer Simon Skytte.

Hentes i byggemarkedet
EasyFix kan købes og hen-
tes straks i det lokale byg-
gemarked i det nødvendi-
ge antal, hvorefter de 
umiddelbart tages i anven-
delse. Højden justeres med 
11 medfølgende ”Pom 
Klodser”, som er skåret i 
mål fra 10 mm til 300 mm. 
Hvis underlaget varierer, 

justerer man bare i højden 
og sikrer på den måde, at 
alt passer. En ekstra fordel 
er, at EasyFix er let at isole-
re omkring det runde rør. 
Det minimerer risikoen for 
kuldebroer, og EasyFix kan 

eksempelvis indmures, 
forklarer Simon Skytte.

De justerbare søjler vejer 
14,7 kg og kan justeres i 
højden mellem 1.800 og 
2.570 mm. Belastningsev-
nen er 4,-9-7,8 t

Justerbare bærende søjler 
direkte fra byggemarkedet

Smedemester Simon Skytte satser på det danske marked, men 
er også parat til at ekspandere på europæiske markeder, som 
eksempelvis det tyske

MASCOT SAFE SUPREME henvender sig til entreprenører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Stærk, skruefast gipsplade
Knauf Ultra Board er en særlig stærk, skruefast gipsplade til enkeltlags-vægkonstruk-
tioner. Ultra Board er skruefast, og der man montere op til 33 kg direkte i én skrue – 
og helt op til 60 kg, hvis du bruger plugs. Derudover slipper du for at bruge rundsav, 
idet du kan tilskære pladen med en kniv. 

Pladen er op til 20 pct. stærkere end traditionel fibergips.

På Materielhusets 
stand er der fokus på 
kvalitetsprodukter 
indenfor stiger, stil-
ladser, byggeplads-

hegn og rørstøtter.
Brands som SCANDO, 

CUSTERS og UNIHAK er 
blandt de mest kendte i det 
brede sortiment, fremhæver 
Materielhuset og tilføjer, at 
man altid leverer komplette 
og lovlige løsninger til de 
konkrete opgaver.

Stilladser, stiger og hegn

Materielhuset A/S har bl.a. 
fokus på stiger
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I januar lancerede FEIN tilbehør til den nye Starlock værktøjsholder, som sikrer 
maksimal kraftoverførsel og mærkbart højere arbejdshastighed. 
Besøg os på messen og prøv vores nye Starlock system. 
Du kan se mere om Starlock på www.fein.dk

Huntonit Undertag af træ-
fiberplader, fremstillet på 
den norske virksomheds 
fabrik i Kristianssand, op-
fylder de vigtige krav til et 
på flere måder bæredygtigt 
undertag. Det skal dels ha-
ve en holdbarhed, så den 
underliggende konstrukti-
on beskyttes mod indtræn-
gende regn og sne i hele 
tagdækningens levetid, 
som ved tegl kan være 60 
år eller mere. Samtidig skal 
undertaget være af et diffu-
sionsåbent materiale, så 
huset kan ”ånde”.

Importøren A. Rindom 
A/S giver nu 20 års garanti 
på Huntonit Undertag som 
er fremstillet af rent træ fra 
PEFC-certificeret skovdrift 
i det sydlige Norge.

Træet skrælles/findeles, 
tilsættes vand og presses til 
træfiberplader, der er bun-
det sammen af stoffet Lig-
nin, som naturligt findes i 
træet. Det giver et rent pro-
dukt med en markant læn-
gere holdbarhed, hvor un-
dertaget ikke slider sig selv 
i stykker, selv om huset ”ar-
bejder” mekanisk.

Et bæredygtigt undertag

Huntonit er 3,2 mm tykke træfiberplader på 1,60 x 2,10 m.

Portproducenten Hörmann 
er hovedsponsor for DBUs 
landsdækkende pokalturne-
ring i sæsonen 2015/2016. 
På Hörmanns stand kan be-
søgende alle ugens messe-
dage deltage i konkurrencen 
om VIP-billetter til DBU Po-
kalfinalen i Parken den 5. 
maj 2016. DBU Pokalen vil 
desuden være udstillet på 
Hörmanns stand og du kan 
tage en ”selfie” med poka-
len.

Det er første gang et port-
firma er hovedsponsor for 
pokalturneringen. Samar-
bejdet er dog langt fra nyt, 
da aftalen mellem DBU Po-
kalen og Hörmann er udvi-
delsen af et mangeårigt og 
godt partnerskab. Hör-
mann med dansk hoved-
kontor i Randers har siden 
2005 været synlig på ban-
derne ved A-landskampe i 
Danmark og i udlandet. 

Op med (S)porten 

Vinderen af 
Hörmanns 
konkurrence 
trækkes i uge 
10 og får di-
rekte besked

Ved at efterisolere gulvene, øges 
komforten i boligen og varme-
regningen reduceres. Ved ny-
byggeri er gulvvarme nærmest 
en selvfølge. Vandbåren gulv-
varme giver en komfortabel, 
sund og energieffektiv opvarm-
ning.

Jackopor gulvvarmeplader til 
vandbåren varme leveres med 
eller uden varmefordelingspla-
der i aluminium og spor for var-
merør. Gulvvarmepladen er iso-
lerende, trykfast og enkel at 
montere.

Plader til varme gulve

Gulvvarmepladen er 
isolerende og trykfast

Byggeri ’16 27



Verdensnyhed - justerbar bærende søjle!

Den højteknologiske træsort Accoya er modificeret Ra-
diata Pine og er resultatet af intet mindre end 80 års 
forskning og udvikling. Træet har gennemgået en acetyle-
ring, som er en vacuumimprægnering med eddikesyre, 
hvilket øger dets modstandsdygtighed væsentligt over for 
råd og svamp - uden brug af kemikalier. Accoya er, mod-
sat andre træsorter, modificeret helt ind til kernen og ikke 
blot på overfladen.

Det unikke ved Accoya er, at denne træsort har en stabi-
litet og modstandsdygtighed, der overgår selv de bedste 
tropiske hårde træsorter. Med sin Klasse 1-holdbarhed 
holder Accoya hele 50 år over jorden og 25 år i jord / un-
der vand.

 Samtidig er Accoya et bæredygtigt produkt, idet træet 
er 100 pct. genanvendeligt, naturligt og CO2-negativt. 
Træet er fra veldrevne, bæredygtige kilder, herunder FSC 
eller PEFC, samt Cradle to Cradle Gold certificeret og 
Svanemærket.

Højteknologisk træsort

Accoya kan anvendes til mange forskellige konstruktioner 

Når kvaliteten skal være større end prisen er 
Kjellerup AS færdigmalet facadebeklæd-
ning en mulighed, lyder det fra firmaet, som 
tilbyder 10 års garanti på den færdigmalede 
overflade på træbeklædningen.

De færdigmalede facadebeklædninger er 
et miljøkorrekt produkt, som er CO2 neu-
tralt.

Firmaet har et stort lager med hele sorti-
mentet og kan derfor levere fra dag til dag.

Færdigmalet 
beklædning

Der gives10 års garanti på den færdigma-
lede overflade på træbeklædningen

Sammen med en stor testgruppe har Skydda Dan-
mark A/S udviklet L.Brador tøjmodeller specielt til-
passet kvinder, som ønsker funktionelt og smart tøj, 
udviklet og konstrueret til kvinder.

I forhold til buksevalg, ønskede mange stretch, da 
de er vant til den dejlige komfort. 

Med prioritering af pasform, komfort og funktion 
mundede det ud i en kollektion, som vi viser for før-
ste gang på messen.

Damekollektionen består af to forskellige bukse-
modeller, poloer, bælter, hættetrøjer, fleecejakke, 
samt kort- og langærmede bluser.

Arbejdstøj til kvinder

Den nye kollektion vises for første gang på messen
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Træt af synlige brønddæksler?

Kom forbi Messe C - Fredericia 
tal med os på stand D-6616 

d. 1-4 Marts 16

Med Jesmig brønddæksler har du mulighed for at holde din indkørsel og dine 
gangarealer pæne og enkle ved at integrerer belægningen i brønddæksel. 

 

Se mere på Jesmig.com - Jesmig Group ApS
www.unidrain.dk

Besøg os på:
BYGGERI’ 16
STAND  E-7524

GLASSLINE 
ÆSTETIK & FUNKTION

MATLINE
INTELLIGENT MÅTTESYSTEM

JUMBO Giant Multisti-
ger er en serie af særde-
les robuste stiger til den 
professionelle håndvær-
ker. Stigerne er meget 
fleksible og kan stilles 
op både som wiener- og 
skydestige, mens de fyl-
der minimalt i sammen-
foldet tilstand. 

Trinnene på JUMBO 
Giant Multistiger er 
vinklede så de giver en 
plan ståflade, selv når 
yderstigens og indersti-
gens trin flugter.

Fælles for alle stigerne 
er også at hver ende kan 
udskydes separat og at 
de dermed kan stå som 

wienerstige på et under-
lag med niveauforskelle 
(f.eks. trapper). Der ud 
over er det muligt at ha-
ve den ene side af wie-
nerstigen stående lod-
ret, således at man kan 
komme helt tæt på væg-
gen.

De fastmonterede 
transporthjul på JUMBO 
Giant Multisige, gør det 
let og ergonomisk kor-
rekt at transportere sti-
gen omkring. Stigen vip-
pes ganske enkelt og kan 
dermed trækkes på hju-
lene.

Stigerne findes i 3 ver-
sioner.

Fleksible og robuste stiger

Stigerne kan 
stilles op bå-
de som wie-
ner- og sky-
destige

Lauridsen Handel & Import A/S har styr på hvad der er lovligt og ikke 
lovligt at anvende til at samle trykløse rørsystemer i jorden. 

”Det kommer dog som en overraskelse for nogen, men det skal altså 
være med bespænding i syrefast rustfrit stål.

Vi vejleder mange entreprenører og kloakmestre hver dag, men 
når vi spørger om overgangen skal anvendes i eller over jord, er det 
ikke bare fordi at vi er nysgerrige - men derimod for at sikre at du kø-
ber den rigtige vare”, siger Niels Arne Lauridsen, der er direktør og 
ejer af Lauridsen Handel-Import A/S (LHI). 

Når overgange skal anvendes i jord, så skal bespændingen altid være 
fremstillet i syrefast rustfrit stål – også kendt som AISI 316 eller A4 stål.

Når overgange skal anvendes i jord, så skal bespændingen
 altid være fremstillet i syrefast rustfrit stål

Der er mange tagkonstrukti-
oner, som ikke umiddelbart 
kan bære vægten af et rigtigt 
tag. Det gør sig f.eks. gæl-
dende, når et nedslidt tag 
med stål eller fibercement 
skal renoveres. Hvis det 
overhovedet er muligt vil 
det ofte kræve forstærkning 
af konstruktionen og der-
med yderligere omkostnin-
ger. 

Der er ca. 500.000 tage i 
Danmark med stål eller fi-
bercement, som trænger til 
udskiftning. 

Med den såkaldte Aerlox 
teknologi kan man produce-
re en betontagsten – B&C 25 
- der kun vejer 25 kg pr. 

kvm. Uden at gå på kompro-
mis med styrke, holdbarhed 
og udseende er det lykkedes 
at fremstille en tagsten, der i 
forhold til traditionelle be-
tontagsten er 40 pct. lettere, 
men ligeså holdbar. 

B&C 25 har samme ud-
seende, styrke og holdbar-
hed, som en traditionel B&C 
betontagsten. 

Den store forskel er den la-
ve vægt, der skaber nye mu-
ligheder for tagdækning og 
et langt bedre arbejdsmiljø, 
da der skal løftes langt min-
dre. B&C 25 leveres ligele-
des med samme komplette 
sortiment af specialsten og 
tilbehør. 

Lette betontagsten

Newell Rubbermaid Inc, har en bred vifte af kendte 
produkter til byggeriet. Det gælder bl.a. det brede 

sortiment fra Irwin, 
som bl.a. omfatter 
mærker som Jack, Vi-
se-Grip, Quick-Grip, 
Speedbor, Strait-
Line, Joran, Unibit 
m.fl

Newell Rubber-
maid står også bag 
produkter fra bl.a. 
Sharpie, Paper Mate, 
DYMO, EXPO, Water-
man, Parker, Rolo-
dex, LENOX og Gra-
co.

Irwin, Jack og alle de 

Det brede produktsortiment 
indeholder bl.a. målebånd

Syrefaste overgange i jord
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vandalsikker sanitet

www.purus.dk +45 4616 1919

Flere og flere får øje på de åbenlyse fordele ved vandalsikkert design på 
toiletter og badeværelser i offentlige bygninger. PURUS er en af de virksomhe-
der, der mærker den stigende interesse efter slidstærkt og rengøringsvenligt 
design, der sikrer god økonomi i driften af de udsatte rum.

Hårdt brug og krævende 
hygiejne - sådan lyder kravet 
til moderne badeværelser og 
toiletter i landets offentlige 
bygninger. Det har skabt en sti-
gende efterspørgsel på såkaldt 
vandalsikker sanitet, skabt af 
rustfrit stål. En af de virksom-
heder, der har specialiseret sig 

inden for både standard og 
skræddersyet løsninger i rustfrit 
stål, er PURUS.
Med egen produktion i 
moderkoncernen PURUS 
AB siden 1945 og opkøb af 
både P2Stål og S.P. Service 
& Products i 2010 omfatter 
PURUS’ sortiment rustfri 

produkter i alle afskygninger. 
Oplev PURUS, sortiment inden 
for vandalsikker sanitet på 
forårets Byggerrimesse 1.-4. 
marts i Fredericia.

Byggros A/S    Tlf.: 59 48 90 00    www.byggros.com

Se mere på www.byggros.com

PORDRÄN  

TIL KÆLDRE OG  
TERRÆNDÆK 

Fugtsikker udvendig løsning, 
der både varmeisolerer og 
dræner ydermurene
 Stor porevolumen, som leder 

fugt og vand bort fra pladen og 
dermed ydervæggen, så fugten 
ikke står op ad væggen

 Øget varmeisolering
 Miljøvenlig at anvende

SKAMOPLUS 
INDEKLIMAPLADER

 Forhindrer skimmelvækst
 Isolerende
 Diffusionsåben og kapillaraktiv
 Ingen sundhedsfarlige stoffer
 Nem forarbejdning med alm. 

værktøjer
 Systemløsning - alt du skal 

bruge samlet i én pakke

Se mere på byggros.com/da/skamoplus

SKAMO
PLUS

Fugtsikker indvendig isolering
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UDVENDIG INDVENDIG

Se os på  
BYGGERI 2016

Stand  
E 7811

PRIMO plastlister er som 
skabt til vådrum. De er 
fuldstændig upåvirkelige 
af fugt. De hverken slår el-
ler vrider sig i brug. Plast 
kan ikke danne råd eller 
svamp og de bidrager der-
for til et allergivenligt in-
deklima.

Der forekommer ingen 
misfarvning, hverken af 
sollys, fugt eller røg. Plast-
materialet er med sin glat-
te overflade hygiejnisk og 
rengøringsvenligt.

Listerne er enkle at 

montere og samtidig flek-
sible. Bøj og montér dem 
som du vil - uden at de 
flækker. De smidige og 
bøjelige lister kan, med et 
par ekstra søm, følge 
bordplader, vægge og gul-
ve.

Er radius på rundinger-
ne lille, skal listerne blot 
varmes op med en hårtør-
rer eller varmepistol.

Listerne fås i ensfarvet 
eller træstrukturer i op til 
14 varianter.

Vedligeholdelsesfrie lister
Programmet af de danske 
Ronda heavy-duty støvsugere 
til byggebranchen er blevet 
udvidet med en helt ny model 
2800H, som er en klasse H 
støvsuger til de større opgaver 
med store mængder fint eller 
sundhedsfarligt støv, som f.
eks. slibning af træ- og beton-
gulve, fugeudkradsning, ned-
brydningsopgaver m.fl. Ma-
skinen har verdenspremiere 
på messen på V.Brøndums 
stand. 

Ronda 2800H kan leveres 
med Longopac poseopsam-
ling, beholder på 40 l til ce-
mentstøv, beholder på 65 l til 

lettere støv, samt en kombina-
tion, hvor man kører med Lon-
gopac poser i en beholder. 
Samtidig tilbydes en klapven-
tilenhed, som kan skydes ind 
over opsamlingssystemet, og 
som sikrer en stor set støvfri 
tømning, hvor der er behov for 
det. Det er endda muligt at 
konfigurere maskinen, så den 
kan tømmes under drift. Su-
ges der f.eks. store mængder 
fint cement fra en gulvsliber, 
vil det være muligt, at én ope-
ratør tømmer støvsugeren, 
samtidig med at en anden 
operatør sliber videre med 
gulvslibemaskinen. 

Maskinen er udstyret med 
3 kraftige Green Tech moto-
rer og kan leveres både til 
230V eller 380V

De 3 motorer kan tændes 
separat, og arbejder man på 
en opgave, hvor der kun er 
13 amp. sikringer til rådig-
hed, kan man reducere 
strømforbruget ved blot at 
køre med 2 motorer. 

En timetæller er standard, 
så man f.eks. kan følge med i, 
hvornår maskinen skal ser-
viceres.

Ny Ronda H-støvsuger

Ronda 2800H er udviklet til at 
håndtere store mængder fint støv

Med Tecos DuoQuick Bitsholder far Wareco kan du 
hurtigt skifte til andre dimensioner. Selv med 

handsker kan bitsrøret nemt 
vendes så du sparer tid i en 
travl hverdag. 

Det betyder bl.a. at 
du undgår tidskræ-
vende og irriterende 
søgen i æsker og lom-
mer.

Med Tecos DuoQuick 
kan du skifte hurtigt til 
andre dimensioner bits

Super hurtigt bit-skift
Plastmo lancerer et nyt klik-
system til StålPlus og Alu-
Zink Tagrender i størrelse 
11.

Med det nye kliksystem 
kan man nu frit vælge, om 
man vil lime eller klikke tag-
render fra Plastmo sam-
men, når de skal monteres. 

Både samlestykker, 
tudstykker og geringer til 
StålPlus og AluZink Tagren-
der har indbygget gummi-
pakninger, der sikrer en 
hurtig og tæt montering. Al-

le gummipakninger er be-
lagt med silikone, så monte-
ringen kan foregå gnid-
ningsfrit. For at opnå en 
nem montering, anbefales 
det i øvrigt at pakningerne 
har stuetemperatur, når de 
monteres.

Når det gælder samling af 
Plastmo AluZink og StålPlus 
Tagrender, kan man efter 
montering stadig skille de-
lene ad og tage tagrenderne 
ned, hvis man f.eks. ønsker 
at male bag ved dem.

Klik-system til tagrender

Kliksystemet lanceres til StålPlus og AluZink Tagrender i stør-
relse 11
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Zarges sætter fokus på sik-
kerhed og arbejdsmiljø på 
årets messe.  

”Sidste år rullede en række 
historier om dårlig sikker-
hed på byggepladserne. Fle-
re medarbejdere kom slemt 
til skade på grund af man-
gelfuldt udstyr, og enkelte 
kom ikke hjem, da arbejds-
dagen var slut. De mange 
ulykker viser med al tydelig-
hed, at Danmark langt fra er 
førende, når det kommer til 
sikkerhed på byggepladsen”. 
Sådan lyder det fra stillads- 
og stigeproducenten Zarges 
direktør Jan Fahlgren

”Mange håndværkere står 
stadig på en gammel udtjent 
træstige. De gør, som de altid 
har gjort – også selvom der er 
kommet bedre og mere sikre 
produkter de senere år”.

De nye produkter dækker 

bl.a. stiger med en platform 
og gelænder, der gør det mu-
ligt for at håndværkeren at 
stå sikkert, mens han arbej-
der. Stigen er indrettet, så 
det er lettere at stille sit 
værktøj fra sig og arbejde 
mere effektivt:

Et andet Zarges produkt er 
en foldeslagsplatform ud-
viklet til indendørs monta-
ge. Platformen er indrettet 
med en adgangstrappe og et 
gelænder, så håndværkerne 
ikke skal svinge sig op og 
ned af platformen i en me-
ters højde.

”Der skal jo ikke meget til, 
før du glider og ender med at 
falde forkert, når du svinger 
dig op og ned af en platform 
flere gange dagligt. En bræk-
ket arm kan være dyrere, 
end man lige tror.  

Det kan koste en bøde fra 

Arbejdstilsynet, en syg med-
arbejder og et opkald til et 
vikarbureau. Så i bund og 

grund kan selv en mindre 
skade være ret dyr”, siger 
Jan Fahlgren.

Når man fejer, skurer eller 
skrubber, skal koste og bør-
ster passe præcis til opgaven 
og være i professionel kvali-
tet. Det har været målet for 
den danske virksomhed Ro-
liba A/S, hvis nye Premium-
serie udelukkende fås i 
håndværkerbutikker, bygge-
markeder, trælasthandler og 
specialforretninger. 

I Premium kostene og bør-
sterne indgår vidt forskellige 
hår og fibre, bl.a. nylon, 
arenga, hestehår, piassava 
samt tampico- og cocofibre. 
Alle børstehår er udvalgt og 
testet for at sikre, at man får 

en  specialkost, der løser op-
gaven perfekt. Uanset om 
der skal afsyres en murstens-
væg eller bare fejes hurtigt 
og effektivt.

Seriens koste og børster  er 
fremstillet med en støbt, 100 
pct. vejrbestandig plastover-
del, der ikke kan ødelægges 
af råd eller fugt. Der er 4 for-
skellige skafter, som passer 
til alle Premium koste og 
børster. Fås i fast længde på 
150 cm eller med teleskop, 
så skaftet kan blive helt op til 
280 cm, samt i udgaver med 
vandgennem-løb for at lette 
rengøringsarbejdet.

Stærke koste og børster

Besøg H+H standen
- og oplev de seneste nyheder!

Byggeri’16 er startskuddet for byggesæsonen 
og dermed nyheder fra én af danmarks ledende 
leverandører af innovative løsninger og systemer 
i porebeton. 

Build with ease 

Du finder os som altid på:

Stand D-5402 

Vil du også 
med på  
byggeri’16? 

- Scan koden og 
 registrer dig gratis!

Soudal A/S har fokus på 
den efterhånden velkendte 
Fix All familie som har fået 
et nyt medlem, Fix All X-tre-
me, som er en montagelim 
med et vådhug på 400 kg. 
pr. kvm.

Det kan du opleve på 
messen, hvor du også kan 
se den hurtigste MS monta-
gelim på markedet, Fix All 
Turbo, som er håndte-
ringstør på 20 min og gen-
nemhærdet på 3 timer! 

Soudal har også sin Fle-
xiskum med, der udover at 
være fleksibel (op til 50 
pct.) også er lufttæt, dæm-
per op til 60 Db lyd og så 

ekspanderer den ikke.
Endelig præsenteres en 

fuldstændig krystalklar 
montagelim med vådhug 
på op til 150 kg. pr.kvm.

Som hovedsponsor af cy-
kelholdet Lotto Soudal vil 
der på standen 
også være mulig-
hed for at ”score” 
en original Lotto 
Soudal drikke-
dunk. 

Fokus på fl ydende værktøj

Soudal er 
specialister i 

flydende værktøj

Wood Step præsenterer 
en helt ny trappetype på 
messen - en trappe holdt i 
en meget minimalistisk 
og stilren stil. Trin og 
stødtrin er udført i eg, 
som fremstår med en bør-
stet overflade.

Til trods for at trappen 

er udført i træ er trappen 
uden trappevanger og 
selvbærende.

Glasgelænderet er fræ-
set ned i trinnene, så man 
ikke kan se fastgørelsen.

Det er en trappetype 
som passer godt ind i en 
moderne byggestil.

Moderne trappesystem

Wood Step har store forventninger til den nye trappetype 

Kæmper for sikkerheden

Foldeslagsplatformen er indrettet med en adgangstrappe og et 
gelænder, så håndværkerne ikke skal svinge sig op og ned af plat-
formen i en meters højde
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El-værktøj . Håndværktøj . Søm, skruer og beslag . Entreprenørmaskiner . Maling, tætningsmasse, plejeprodukter 

• Trailere, stilladser, stiger, have og tilbehør . El-artikler . VVS . Greb, låse og tilbehør . Beklædning . Byggematerialer

SE DET PÅ 

STARK.dk


