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Flere besparelser med
energirenovering
LARS GRAFF, formand
Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening

Som andelsboligforening kan det være uoverskueligt, hvordan man bedst
griber en energirenovering an og får et overblik over, hvilke renoveringstiltag som giver den største besparelse og hurtigste tilbagebetalingstid.
I dette blad kan du læse mere om, hvordan en andelsboligforening har
fået energirenoveret, og hvordan de har grebet sagen an i tæt samarbejde med en totalentreprenør.

leder

Mange beboelsesejendomme og andelsboliger er af ældre dato, og en
lang række af disse bygninger bruger unødvendigt meget energi på opvarmning af boligerne. I Danmark står bygninger for mellem 30 og 40 %
af det samlede energiforbrug. Der er indført lovpligtig energimærkning
af bygninger, som fortæller, hvor meget energi bygningen kan spare.
En lang række eksisterende bygninger i Danmark kan ved hjælp af større
og mindre forbedringer bidrage til en bedre udnyttelse af energiforbruget.

Sidder du i bestyrelsen
for f.eks. en andelsboligforening, som gerne vil
undersøge, hvor meget
ejendommens beboere
kan spare på varmeregningen, kan du finde
inspiration i en ar tikel,
som netop omhandler
renovering af en andelsboligforening.

Ved at efterisolere de rigtige steder, det kan være varmerør og kedel i teknikrummet, kan foreningen hurtigt spare mange penge på varmeregningen.
Det grundlæggende problem er, at isolering ikke er synligt, og at der
mangler fokus på det mest lukrative område, nemlig den tekniske isolering. Der er fokus på de synlige ting som for eksempel vinduer og døre,
men netop på teknisk isolering kan der opnås en tilbagebetalingstid på
helt ned til kun tre måneder mod mange andre energiforanstaltninger,
som opererer med tilbagebetalingstider på flere år.
Har man allerede fået udført teknisk isoleringsarbejde og ønsker en gennemgang af dette, kan der rekvireres en uvildig gennemgang af isoleringen.
Per Dam er kontrollant fra TÜV, udfører kontroller for Oplysnings- og Kontrolordningen og står til rådighed, såfremt man som bygherre, rådgivende
ingeniør eller andelsboligforening gerne vil have et tjek af det tekniske
isoleringsarbejde. Kontrolordningen har fokus på isolering mod energitab, som er et højaktuelt forretningsområde,
Det er ikke mere end 2 år siden, at byggeriet befandt sig midt i et byggeboom, hvilket medførte en stigning af udenlandsk arbejdskraft fra
nabolandene for at kunne efterkomme den danske efterspørgsel.
Det var gode tider for byggeriet, men dette billede har ændret sig
markant siden da. Faget teknisk isolering har indtil for nyligt klaret
sig bedre end bygge- og anlægsbranchen som helhed, hvilket skyldes,
at isoleringsfirmaernes opgaver udføres sidst i byggefasen.
Det er desværre for lidt til at holde trit med afgangen fra faget. For at
sikre isoleringsbranchen fremtidige arbejdskraft, er det vigtigt at få
unge ind i isoleringsfaget og netop nu er der gunstige muligheder for
både arbejdskraft og gode tilskudsmuligheder. Muligheder som isoleringsbranchen skal gribe.
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Energiren

på Høyrups All
På en stille villavej i Hellerup bliver der for tiden arbejdet hårdt på en større
renovering af facaden på en af de ældste boligforeninger på vejen. DIB var
med på besøg for at se, hvor stor en energibesparelse der i alt kan hentes
på renovering af gavl og tag.

”Varmekameraets billeder er overbevisende

give sit bud på, hvilke energibesparelser der

dokumentation for, hvorvidt en energireno-

bedst vil kunne betale sig. ”Der skal også ofte

”Vi blev kontaktet af bestyrelsesformanden i

vering er nødvendig og et visuelt godt billede

opstå et specifikt problem, førend vi bliver

boligforeningen”, fortæller Morten Bruhn, der

af, hvor slemt det kan stå til på specifikke

kontaktet og ansat til at udføre en uvildig gen-

er tømrermester i tømrerfirmaet A&C Byg, og i

steder”, forklarer Jes Rosenberg, der især i

nemgang af boligens energiforbrug.

december måned fik til opgave at udføre en større

teknikrummet på Høyrups Allé fremviser et

Selvom mange tøver, kan der i længden

renovering af taget og facaden på en af de ældste

alarmerende rødt varmebillede af rørene i

være mange penge at spare, da udgifterne til

boligblokke på Høyrups Allé i Hellerup.

kælderen.

et eftersyn hurtigt er tjent hjem ved en mar-

”Totalentreprisen lyder på 1,7 mio, kr. eksklu-

”Det er ofte på rørene, at energibesparel-

kant lavere varmeregning”.

siv moms, og indebærer udskiftning af skifer- og

serne hurtigst er tjent hjem, og derfor undrer

undertag, isætning af nye vinduer samt gavl og

det mig også, at det ofte er her, den røde

Energitjek

tagisolering”, forklarer Morten Bruhn, der på en

farve er mest fremtrædende på kameraets

”Mange er ikke selv klar over hvor stort et

kold dag i marts måned fik besøg af underentre-

linse. Isoleringen af rørene i teknikrummet på

besparelsespotentiale deres bolig ligger inde

prenør Henrik Andersen fra isoleringsvirksomhe-

Høyrups Allé vil være tjent hurtigt hjem, og jeg

med, og vores konsulenter finder ofte bespa-

den Kr. Dreyer, Jes Rosenberg fra termograferings-

vil helt sikkert anbefale, at der senere bliver

relser på helt op til 25 % ved energitjekket.

virksomheden Bjeld & Lauridsen og Søren Juul

udført en mere optimal isolering i boligblok-

Dette skal ses i forhold til, at en almindelig

Hansen fra NRGI, der alle var med DIB på besøg i

kens teknikrum”, forklarer Jes Rosenberg.

husstand ofte bruger ca. 20.000-30.000 kr.

Hellerup for at give deres bud på omfanget af den

årligt på varme og el, så der er mange penge

energibesparelse, boligforeningen vil kunne hente

Fokus på synlig renovering

hjem på renoveringsprojektet.

At folk ofte nedprioriterer isolering af rør,

at hente hjem, forklarer Søren Juul Hansen.
”I NRGI Rådgivning tilbyder vi et eftersyn af

kommer dog ikke som nogen overraskelse for

boliger, herunder både andelsboliger, boligfor-

Visuel dokumentation

Søren Juul Hansen, konsulent i NRGI. ”Det

eninger og en families boliger, for at vurdere

”Vi vil helt sikkert se en fremtrædende rød farve

er typisk, at folk opprioriterer synlig renove-

hvorvidt der er mulighed for at opnå en bespa-

flere steder på kameraet, når vi tjekker bygningen

ring og derfor glemmer alt om skjulte rør i

relse i boligen. Denne vurdering kan følges

igennem”, fortæller Jes Rosenberg, afdelingsleder

kælderen, der årligt koster dyrt på bundlinjen”,

op med et konsulentbesøg, og vi har ofte stor

i Bjeld & Lauridsen, der mange gange årligt tager

fortæller Søren Juul Hansen, der arbejder som

efterspørgsel på disse besøg, da det er en bil-

på visit hos diverse boligblokke for at lave varme-

uvildig rådgiver for Energistyrelsen og ofte er

lig måde at finde frem til hvilke tiltag der bedst

tabsrapporter på baggrund af termografibilleder.

på besøg hos diverse boligforeninger for at

vil kunne betale sig at udføre på boligen.”
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▼

af DITTE DUUS GJESSING, DIB teknisk isolering, sekretariat

novering

lé i Hellerup
Her ses tydeligt varmespildet på rørerne i teknikrummet
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▼

At skrive med varme

Andelsboligforeningens overvejelser

Isoleringsbesparelser

I en sådan situation kan et besøg fra en termo-

Hos Boligforeningen på Høyrups alle i Hellerup,

I renoveringsprojektet på Høyrups Allé i

grafivirksomhed også være en god idé, da var-

blev der ikke foretaget de store overvejelser

Hellerup indgår en isolering af rørene i

mebillederne ikke blot kan ses som en hjælp

inden beslutningen blev taget om, at taget skulle

teknikrummet ikke, selvom alle parter er

til at udregne energispildet i bygningen, men

skiftes og hulmuren isoleres.” Vi har egentlig fået

enige om, at der vil kunne spares meget

også som overbevisende dokumentation til

skiftet taget for ca. 20 år siden, men alligevel

på elregningen ved at få forbedret isolerin-

de kunder, som har brug for et billede af, hvor

trængte taget til en større omgang. Flere steder

gen på teknikrummets rør. ”I stedet er der

slemt det står til i deres hjem for at reagere.

var taget flækket, så det regnede ind i loftsrum-

fokus på tagisolering og hulmursisolering,

”Varmekameraet giver et nuanceret billede

met, og plexiglasset i loftsvinduerne var utætte.

hvilket også kan give store besparelser på

En mulighed kunne have været, at udskifte

varmeregningen”, forklarer Henrik Andersen,

præcist, at det tilmed kan vise hvilke radiato-

vinduerne, men da vi i bestyrelsen ikke er meget

direktør i Kr. Dreyer og underentreprenør på

rer, der er mest knald på rundt om i stuerne,

for lappeløsninger, og vi samtidig vidste, at

renoveringsprojektet.

forklarer Jes Rosenberg, imens han peger

flere af beboerne i gavl-lejlighederne i flere år

kameraet mod bygningen, der tydeligt viser den

har udtryk ønske om, at vi fik hulmursisoleret,

sørge for, at isoleringen af tagfladen holder

rødlige far ve i forskellige nuancer under hvert

besluttede vi at skifte taget og samtidig udføre

på varmen, og sparer på energien”.

vindue. ”Billederne taler for sig selv, og alle

gavl og tagisolering”, fortæller Mette Raabye,

Inden renoveringsprocessen gik i gang i

kunder får tilsendt en PDF-fil med den kulørte

der er formand i boligforeningen, og som efter

Hellerup, bestod tagfladen på boligblokken

dokumentation, når der sendes en rapport om,

energitjekket af NRGI, næste gang overvejer at

af 490 m2 skiffertag, hvoraf 250 m2 var ef-

hvor det bedst kan betale sig at sætte ind imod

få isoleret rør i teknikrummet, og spare endnu

terisoleret med 100 mm isolering. Formålet

varmetabet”.

mere på energien i boligforeningen.

med renoveringsprocessen er at fjerne det

af energitabet på udvalgte steder, og det er så

”Min opgave er at udføre gavlisolering og

Fra venstre: Jes Rosenberg fra Bjeld & Lauridsen, Søren Juul Hansen fra NRGI, Henrik Andersen fra Kr. Dreyer og Totalentreprenør Morten Bruhn fra A&C Byg.
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eksisterende tag og isolering for derefter
at lægge nyt under – og skifertag med 150
mm isolering. Skunken vil samtidig blive
efterisoleret med 300 mm. isolering og få
monteret et nyt undertag og nye skifersten.
Besparelsen sættes til 35.000 kWh/år,
hvilket svarer til ca. 19.000 kr. om året.ऀ
Hulmursisoleringen tæller 150 m2
gavle med et hulrum på 100 mm, og den
samlede besparelse på hulmursisoleringen
sættes til ca. 10.000 kWh svarende til ca.
5.600 kr./årligt.
Den samlede besparelse for tag og
hulmursisoleringen beløber sig i alt op
på 45.000 kWh/ årligt svarende til ca.
24.500 kr. om året. Et beløb der i længden
vil spare mange penge på el-regningen for
beboerne i boligblokken på Høyrups Allé og
samtidig tilføre lejlighederne et langt bedre
indeklima. ■

Info
Termografi:
Termografi betyder ”at skrive med varme” og er en berøringsfri temperaturmåling.
Med termografi kan temperaturen og temperaturforskelle måles uden at komme i fysisk kontakt
med måleobjektet og er en oplagt metode til at få kuldebroer og trækproblemer frem i lyset.
Termografering Bjeld & Lauridsen:
www.bjeld-lauridsen.dk · 76 20 75 15 (Fredericia) · 36 16 83 44 (Sjælland)

Ønsker du at vide mere om energibesparelser?
Kontakt kundecentret i NRGI på tlf. 70 11 45 01, og bestil et energitjek for at høre nærmere
om hvilke muligheder du har for at spare på energien i din bolig.
Privatbolig: www.nrgi-raadgivning.dk/privat/energitjek
Andelsboligforeninger og boligforeninger: www.nrgi-raadgivning.dk/erhverv/energitjek + småerhverv
Ønsker du at vide mere om omkostningerne ved en energirenovering?
Kontakt dit lokale tømrerfirma for at få skræddersyet en energirenovering der passer til jeres budget,
og bliv informeret om hvilke energirenoveringer der hurtigst vil være tjent hjem.
A&C Byg har været totalentreprenør på dette projekt, og kan kontaktes på tlf. 44 94 20 65,
eller på www.acbyg.dk

Boligblokken på Højrups Alle i Hellerup under renoveringsprocessen
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HygroWick
kondensisolering
HygroWick® vægekoncept har, siden det blev
udviklet for snart 20 år siden, vist, at det både i
teori og i praksis er i stand til at forhindre langtidsopfugtning af mineraluldsisolering af kolde rør.
hungsinstitut für Värmeschutz) i München.

påføre udstansede fordampningshuller i PVC-

Den enkleste praktiske udførelse er vist

folien. Teoretiske overvejelser, laboratoriefor-

HygroWick® konceptet går i korthed ud på at

på figur 1 med en lamelmåtte, der holdes

søg og anlæg i praksis har vist, at dette ikke

fjerne kondensvand ved vægevirkning, som i

sammen omkring røret ved besnøring med

er nødvendigt. Det skyldes, at temperaturen

praksis har vist sig før eller siden vil dannes

metaltråd, og hvor den udragende HygroWick

af fugten i vægen næsten stiger til omgivel-

på det kolde rør, uanset hvilken type isolering

væge er dækket af en selvklæbende Alu-tape

sernes temperatur, når fugten suges ud fra

der anvendes. Vægekonceptet kan udføres

med udstansede fordampningshuller. Ved

det kolde rør.

på flere forskellige måder, og når isoleringen

skjulte installationer kan Alu-tapen udelades,

Samtidig vil fugtens partialtryk stige til mæt-

udføres med mineraluld, kan det enten benyt-

såfremt besnøringen er stram.

ning ved spaltens temperatur. Da partialtryk-

af Prof. Emer. V. Korsgaard, DTU Byg.

tes med lamelmåtter eller rørskåle belagt
med alu-folie.

ket i den omgivende luft normalt er væsentligt
Figur 2 viser isolering med HygroWick rør-

lavere svarende til 50 til 70 % rf., vil der

skåle, hvor der på rørskålen er lagt en kappe

derfor ikke kunne diffundere fugt ind gennem

HygroWick® er blevet testet på det aner-

af PVC-folie. Da PVC-folie er ret diffusionstæt,

selve kappen, men kun ved afslutninger mod

kendte tyske forskningsinstitut FIW (Forc-

har man tidligere fundet det nødvendigt at

ventiler, flanger mv.

Figur 1

For at minimere denne diffusionsmængde
skal afslutninger tætnes med fugemasse tæt
ind til røret. Ved kun at punktlime de langsgående overlapninger på PVC folien og undlade
at lime de rundgående samlinger, vil den
mængde vanddamp, som vil diffundere ind
gennem de i praksis uundgåelige utætheder,
kunne diffundere ud igen.
Prøvningerne på FIW i München
HygroWick® systemet, som er testet på
FIW og vist på fig. 2 og 3, (Isover 840.8
og 840.5)består af 3 meter lange stålrør
med en udvendig diameter på 54 mm. De
er begge isolerede med HygroWick® 54/30
mm rørskåle med indlagt vægestof og er ført
ud gennem opslidsningen i rørskålen. De
er begge pålagt en udvendig kappe af 0,35
mm PVC-folie, punktlimet i de langsgående
overlapninger.
Der blev i alt fremstillet seks prøverør. To af
prøverørene blev udført uden udstansede for-
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dampningshuller i kappen. To andre prøverør

er i mineralulds-rørisoleringen, kun findes i

med et så beskedent fugtindhold er vægen

blev udført med små fordampningshuller i

vægen omkring røret og i spalten.

kapillæraktiv.

kappen, og til sammenligning blev de sidste

Mineralulden er helt tør. Vægen omkring røret

to prøverør udført uden indlagt vægestof.

er ikke våd men kun lettere fugtig svarende

I afhandlingen påvises også, at vægekoncep-

Det ene sæt af rørene blev anbragt i et klima-

til en mætningsgrad på mindre end 50 %.

tet er i stand til at holde mineralulden helt

kammer med en temperatur på 23 C og en

tør under normale indeklima forhold (23° C,

relativ luftfugtighed på 50 %. Det andet sæt

For en 35/30 mm rørskål blev ligevægts-

50 % rf.), selvom isoleringen ikke har nogen

blev anbragt i et klimakammer med 23 C og

fugtindholdet i vægen målt til ca. 6 g pr. m,

Alu-folie belægning. Det betyder, at vægekon-

en relativ fugtighed på 80 %. Begge prøverør

svarende til, at vægen var 32 % mættet. Selv

ceptet er et meget robust system. ■

blev ligeledes vejet, inden indlægningen i
klimakamrene.
Prøverørene blev udtaget af klimakamrene

Figur 2

med regelmæssige mellemrum og vejet på en
nøjagtig vægt (0,1 g) for at bestemme evt.
fugtophobning. Ved indlægningen af de to
prøverør uden væge i klimakamrene var Alufolie belægningen tilsyneladende helt ubeskadiget, og man kunne derfor forvente, at
fugtindholdet ikke ville stige mærkbart. Ved
vejningen et halvt år senere var fugtindholdet
imidlertid steget til ca. 2 vol. % svarende til
en halv liter vand pr. prøverør med fortsat
stigende tendens.
Derfor kan man ikke regne med, at en Alufolie belægning alene yder tilstrækkelig sikkerhed mod langtidsopfugtning af koldtrørsisolering. Ved at indlægge en væge opnås en
meget stor sikkerhed mod langtidsophobning
af fugt, selvom Alu-foliebelægningen i tidens
løb skulle blive kraftigt beskadiget.
Måling af λ-værdi
Til at bestemme fugtindholdets indflydelse
på prøverørenes isoleringsevne blev der
anvendt det såkaldte HotBox-apparat.
Isoleringsevnen angives som mineraluldens

λ-værdi (mW/m*K).

Figur 3

λ-værdien blev målt til 31 mW/m*K for alle
prøverne i tør tilstand, inden de blev indlagt i
de to klimakamre. Ved prøveperiodens udløb
blev λ-værdierne atter målt.
Efter afslutningen af prøveperioden på ca.
8 måneder var λ-værdien for prøverne uden
væge steget til ca. 38 i kammeret med 50 %
rf., og til ca. 48 i kammeret med 80 % rf.
For prøverørene med en HygroWick væge indlagt kunne der ikke måles nogen forskel mellem de tørre λ-værdier på 31 ved forsøgets
start og λ-værdiener ved forsøgets afslutning.
Prøvning på DTU-Byg
Vægekonceptets evne til at forhindre langtidsophobning af kondensfugt i koldtrørsisolering med mineraluld er også blevet
bekræftet af et Ph.d. projekt udført på DTUByg. I Ph.d. afhandlingen påvises det blandt
andet, at den beskedne mængde fugt, som

9

Besøg på et utraditionelt

byggeri

På  en kold dag i marts drog Oplysnings- og Kontrolordningen på besøg
med Norisol i SEB banks nye domicil på Islands Brygge.
Denne gang med følge af TÜVs nye tekniske konsulent Per Dam,
der efterså, om isoleringen levede op til standarden.
af DITTE DUUS GJESSING, DIB teknisk isolering, sekretariat

Per Dam kontrollerer isoleringsarbejdet på SEB bank i samråd med Preben Jensen fra Norisol
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Preben Jensen og Per Dam diskuterer isoleringsstandarder over en varm kop kaffe.

”Det er et ret utraditionelt byggeri”, for-

Norisol har benyttet Hilti brandplader og

Per Dam - TÜVs nye tekniske konsulent

tæller Preben Jensen fra Norisol, der er

brandfuge til brandlukning af installations

Med på besøget i SEB bank var også Kon-

ansvarlig for isoleringen af SEB banks nye

gennemføringer, der kan modstå brand i 60

trolordningens nye tekniske konsulent Per

og usædvanlige domicil på hjørnet af Bern-

minutter. ”Samtlige brandlukninger i byg-

Dam, der efterså, om isoleringen levede

storffsgade og Kalvebod Brygge.

geriet er registreret på en samlet luknings-

op til standarden. ”Det er mod VVS’erne,

oversigt, der er udført for at identificere

at slaget skal slås”, forklarer Per Dam, der

det, vi er vant til. I stedet for at opføre

lukningerne, og give et bedre overblik over

er uddannet maskintekniker og har arbej-

bygningen i traditionelt elementbyggeri er

hvilke gennemføringer der er brandluk-

det med rørinstallationer i de sidste 20 år.

bygningen støbt på stedet med en teknik,

ket, og hvilke vi endnu mangler at lukke”,

der indebærer, at arbejdet i begyndelsen

fortæller Preben Jensen fra Norisol der

isoleringsstandarderne og med DS 1102,

af projektet ikke måtte afbrydes i tre uger,

forklarer, at det kun er nødvendigt at lukke

der foreskriver, at der skal være 50 mm.

og sikrede 50 mand arbejde i døgndrift”,

betonvægge på den ene side, hvorimod

mellem rørene.

forklarer Preben Jensen, som regner med

gipsvæggen kræver lukning fra begge sider

at afslutte isoleringsarbejdet omkring d. 1.

af væggen.

”Byggeriet er skabt helt omvendt af

”VVS’erne er ofte ikke bekendt med

Det er vigtigt, at vi får oplyst denne
gruppe, så de er bedre klædt på til at arbejde sammen med isolatørerne, forklarer

oktober 2010.
Lydvæg i parkeringskælderen

Per Dam, der mener, at oplysning er vejen

Isoleringsopgaven

Som noget helt nyt har Norisol på dette pro-

frem.

Isoleringarbejdet af SEB bank har bestået

jekt også været ansvarlig for opsætningen

af i alt 25 km vand, varme, og kølerør samt

af en lydvæg i bygningens parkeringskælder.

at revolutionere branchen, men jeg glæder

brandlukning og produktion af en lydvæg til

”Efterklangstiden i parkeringskælderen var

mig til at komme i gang med nogle spæn-

parkeringskælderen.

et stort problem, og jeg kom derfor på den

dende kontroller”, sluttede Per Dam, inden

idé, at en lydvæg ville være en god løsning”,

han fortsatte kontrolbesøget hos SEB

nelt, er selve stålbyggeriet ikke usædvan-

fortæller Preben Jensen der selv har stået

bank og efterså, om isoleringen levede op

ligt, og det har derfor ikke været nødvendigt

for produktion og opsætning af lydvæggen

til normerne. ■

at brandisolere. Det har været nok at

i bygningens parkeringskælder, der nu har

benytte brandmaling på udsatte flader.

reduceret efterklangstiden væsentligt.

”Selvom SEB bank er bygget utraditio-

”Jeg vil dog på ingen måde starte med
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Nyt fra

uddannelsesområ
af JAN MOGENSEN, det faglige udvalg

Ny formand for Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Da udvalgets mangeårige formand Frank

Medlemmerne af Det faglige udvalg

hvis der ikke kommer nogle flere lærlinge

Thaulow gik på pension i april måned,

udgør således fondsbestyrelsen.

ind i faget.

valgte udvalget nyt formandskab på sit

Fondsbestyrelsen afholder møde den

Der er mange unge der mangler en lære-

møde den 12. april 2010.

19. maj 2010, med henblik på bl.a. at

plads, derfor er det nemt at få en lærling

fastlægge regler for tilskud til efteruddan-

i dag.

Ny formand for udvalget blev Peter

nelse. Reglerne forventes at kunne træde

Pedersen, DIB og ny næstformand blev

i kraft meget hurtigt.

valgt Ivan Bak, 3F. Ivan Bak erstatter
Frank Thaulow i udvalget.

Vi hjælper gerne med gratis annoncering,
ring 35 87 87 87, spørg efter Mona Fasen

Organisationerne håber, at tilskud til

eller Jan Mogensen, eller send en mail til

efteruddannelse vil øge efteruddannelses-

jm@bygud.dk

Forud for mødet var Sven Pers, Persolit,

niveauet inden for faget, som forhåbentlig

indtrådt i udvalget og erstatter Egon

også vil medføre flere voksenlærlinge.

Husk man får forsat kr. 50.000 i tilskud
når man tager en ny lærling!

Gregersen.
Samtidig blev der valgt nyt formand-

Hjælp, vi mangler lærlinge!

skab for Isoleringsbranchens Uddan-

Undskyld at vi gentager os selv, men det

Jan Mogensen,

nelsesfond.

er mange år siden, at vi har haft så få lær-

Sekretær for det faglige udvalg

Formand blev Ivan Bak, 3F og næstfor-

linge på vores skoler, som vi har nu. Der

Tlf. direkte 35 87 87 32

mand Peter Pedersen, bestyrelsesmed-

er 37 elever i gang. Sidste år var vi oppe

lem i DIB.

på 45. Så den tekniske isoleringsbranche
kommer til at mangle faglig arbejdskraft,

Poseopfyldning, tilskud til
efteruddannelse
I forbindelse med forhandlingerne om
indgåelse af den nye overenskomst
inden for isoleringsfaget er partnerne
blevet enige om, at beslutningsretten
vedrørende de tre fonde: Uddannelsesfonden, kompetencefonden og Feriefonden overgår til Det faglige udvalg.
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ådet
af: Henrik Mau, faglærer på Euc Nordvestsjælland

Nye svende til branchen

Fredag den 19. marts 2010 blev tre nye

sult var stillet, blev skolebeviserne overrakt

svendeprøven og afsluttede med overræk-

svende fejret hos Euc Nordvestsjælland i

af skolens områdechef Jens Kronborg, der

kelsen af svendebrevene.

Audebo. De indbudte mestre, sponsorer, fa-

samtidig gav svendene gode og velmente

miliemedlemmer, kærester og venner deltog

ord med på vejen.

Herefter delte de indbudte sponsorer gaver
ud, og Saint-Gobain Isovers konsulent Tor-

alle for at lykønske de ”nybagte” svende.
Det Faglige Udvalgs repræsentant Niels

ben Ahlborn afsluttede med at uddele ”den

Festlighederne begyndte klokken 12:00

Østergård Sørensen roste svendene for en

gyldne saks”, der gives til den svend, som

med god mad og drikke. Efter den største

god indsats med et ihærdigt arbejde ved

har opnået det bedste resultat ved svendeprøven.
Denne gang var det Michael Johansen fra

De nye svende set fra venstre:

Persolit i Esbjerg, der løb af med sejren og

Mark Bjødstrup, PM Teknisk Isolering, Michael Johansen, Persolit, Alex Skov, Danisol Teknisk Isolering.

bestod med en velfortjent sølvmedalje.
Der blev skålet med champagne, vin og
øl. Lokalet osede af god stemning, og alle
hyggede med snak om isolering og præstationer. Når isoleringsfolk mødes, kommer
smil og latter frem. Især når gamle dage
mindes. Branchen er ikke stor, og de fleste
isoleringsfolk kender hinanden.
Vi ønsker og håber, at flere personer får lyst
til at få en uddannelse og dermed højne
kvaliteten af isoleringsarbejdet. Der bliver
på sigt mangel på isolatører, og derfor er
det vigtig, at der pånuvlærende tidspunktkommer flere i uddannelse. Det vil være for
sent, når opsvinget sætter ind, da mange af
de nuværende isolatører på dette tidspunkt
er stoppet på grund af alder. ■
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Strammere krav til

isolering af rør o
af DITTE DUUS GJESSING, DIB teknisk isolering, sekretariat

Offentligheden har generelt haft stort fokus på at forbedre isoleringen af
bygninger. Til gengæld har der ikke været den store interesse for at gøre
noget ved de store varmemængder, der går til spilde på grund af manglende
eller dårlig isolering af rør og installationer. Men nu sker der noget!
Nogle af de mest aktuelle emner i dagens

mest lukrative område, nemlig den tekniske

anstaltninger, som opererer med tilbagebeta-

Danmark er ENERGIbesparelser, ENERGIrig-

isolering.

lingstider på flere år.

tigt byggeri og ENERGIrenoveringer.

Netop teknisk isolering har en meget

Derfor har der også været ekstra fokus på

Det grundlæggende problem er, at isolering

hurtig tilbagebetalingstid, ofte helt ned til

utilstrækkelig isolering og store energitab på bag-

ikke er synligt og at der mangler fokus på det

kun tre måneder mod mange andre energifor-

grund af netop dette i offentligheden. Med Oplys-
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og installationer!
nings- og Kontrolordningen har isoleringsbranchen

standarden og er dermed med til at fastsætte de

vil angive et maksimalt varmetab pr. meter rør

fået det nødvendige løft, der sikrer, at branchen

fremtidige standarder for branchen og beslutte og

(W/mK) og pr. rørdimension. Krav til kompo-

udfører korrekt teknisk isolering. Ordningen har vist,

diskutere de ting, der sendes i høring.

nenter, aggregater og andre produkter vil blive

at det ikke er isoleringsfirmaerne som laver de gra-

Den nye standard vil bl.a. afspejle den tekniske

behandlet i andre europæiske, harmoniserede

verende fejl, men at det skyldes fejl længere tilbage

udvikling med hensyn til strengere krav til energi-

produktstandarder.Du kan også få indflydelse

i byggeprocessen og i selve projektbeskrivelserne.

forbrug i bygninger og brugerkrav til en klar, præcis

på de nye krav sammen med en række andre

og letforståelig standard. Derudover vil stan-

fagfolk og eksperter.

Revurdering af DS 452

darden behandle nye emner som vandvarmere,

En revurdering af DS 452, ”Termisk isolering af tek-

fjernvarmeunits, kølerør, pumper og kuldebroer.

niske installationer”, gør det nu endnu nemmere at

De nye krav i standarden vil omfatte et helt

Hvis du er interesseret i at høre mere eller
deltage i møderne, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent

bevise overfor offentligheden, at branchen isolerer

nyt begreb ”U-værdi for rørisolering”, der er et

Lars Ravn Jensen på telefon 3996 6266 eller

korrekt. DIB er repræsenteret i revideringen af

minimumskrav baseret på ydeevne. U-værdien

mail lrj@ds.dk ■
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KAIMANN

starter grossist
op i Danmark
Go green –
choose blue!

low

SP

PI

Smoke Production

Tirsdag d. 12. april 2010
lukkede Kaimann
dørene op for et stort
og udvidet lagerprogram,
med alt indenfor teknisk
isolering.

Man kan også selv afhente det mellem kl. 6.30
og 16.00. Telefonerne vil være åbne fra kl. 7.00,
og vil primært blive betjent af Søren Glenstrup
Hos Kaimann vil der blive lagt vægt på fleksibel og hurtig ser vice ved at udnytte teknologiens
verden, og ønsker man vejledning i produkterne
Den 21. maj 2010 vil der blive afholdt en
typisk KAIMANN åbningsfest, følg med på

Vi glæder os til at betjene dig og fortælle om
de muligheder du har hos os.

Det 1200 m2 store lager er centralt placeret i
København ad Motorvej E47, og fra lageret er der
kun 12 min. til centrum af København og Ørestaden.
Fra lageret kan man bestille varer indtil kl. 14,00 og
få det leveret med fragtmanden dagen efter.
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zero

DecaBDE
Decabromdiphenylether
omdiphenylether

er der også mulighed for det.

www.kaimann.dk.
Kaiflex, pvc, og flere typer mineraluld og tape.

HALOGEN

og Jørn Smith.

vor hjemmeside med tidspunkt og gode tilbud,
Det blev gjort med mere end 2000 kasser

zero

Kaimann Nordic
Paul Bergsøes Vej 16
2600 Glostrup
Tlf.: 72 44 44 06

www.kaimann.de
Be our guest!
ISO’10 · Wiesbaden, Germany
21.-22.04.2010 · hall 1 · stand 114

NEW TEAM
in Denmark

KAIMANN NORDIC DANMARK
Jørn Smith

Salgsdirektør Danmark
Phone: +45 41 87 94 70
email: jorn@kaimann.dk

Søren Glenstrup

Salgskonsulent Danmark
Phone: +45 41 87 94 71
email: soren@kaimann.dk

www.kaimann.de

KAIMANN NORDIC A/S FILIAL

■

Paul Bergsøes Vej 16

DK-2600 Glostrup

■

■

Tlf.: +45 - 72 44 44 06

■

Fax: +45 - 72 31 20 12

■

kaimann@kaimann.dk

■

www.kaimann.dk

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

Armadan ann DIB.indd 1

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk
-et selskab i

11-05-2009 08:36:35
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Unik.
Unik. Tredobbelt
Tredobbelt sikkerhed.
sikkerhed.
Aktiv antibakteriell beskyttelse • 10 års systemgaranti • Euroklasse B/BL-s3, d0
Aktiv antibakteriell beskyttelse • 10 års systemgaranti • Euroklasse B/BL-s3, d0

ti ti
an an

ba

Du ønsker kun det bedste til dine kunder. Du ønsker et isolationssystem med lang driftssikkerhed, en sikker brandklassiﬁkation og
Du
ønsker kuntekniske
det bedste
til dine kunder.
Du ønsker
et isolationssystem
med lang
driftssikkerhed,
en sikker
brandklassiﬁ
kation
og
kontrollerede
egenskaber.
Du ønsker
et system,
der er perfekt isoleret
af et
veluddannet team,
og som
endvidere
bidrager
kontrollerede
tekniske egenskaber.
Du alt
ønsker
system,
perfekt
isoleret af et veluddannet team, og som endvidere bidrager
til et renere indendørsmiljø.
Du ønsker
dette,etmen
medder
en er
alt-i-et
løsning:
til et renere indendørsmiljø. Du ønsker alt dette, men med en alt-i-et løsning:
AF/Armaﬂex®. Nu med Microban® antibakteriell beskyttelse for et højere niveau af beskyttelse mod mikrober, mug og
®
®
. Nu
med Microban
antibakteriell
AF/Armaﬂ
exen
skimmel og
forbedret
indendørs
luftkvalitet! beskyttelse for et højere niveau af beskyttelse mod mikrober, mug og
skimmel og en forbedret indendørs luftkvalitet!

+ +
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+ +
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Armacell GmbH · Robert-Bosch-Str. 10 · 48153 Münster
Tel.
+49 (0)2
51 /· 76
03-0 · Fax +49 (0)2
/ 76 Münster
03-680
Armacell
GmbH
Robert-Bosch-Str.
10 · 51
48153
www.armacell.com/dk
· e-mail:
Tel. +49 (0)2 51 / 76 03-0
· Fax info.dk@armacell.com
+49 (0)2 51 / 76 03-680
www.armacell.com/dk · e-mail: info.dk@armacell.com
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Planlagte grundkurser I korrekt montering
af Armaflex plader og slanger.
Arrangør

Jan

Armacell I
samarbejde med
ARMADAN

Uge
4

Armacell I
samarbejde med
WEISS

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Uge
34
Uge
14

Uge
44

Tilmeldinger til den arrangerende forhandler.
KursuskalenderDK2010.indd 1
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Munkebo: Tlf. 65 97 44 50

Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13

Vejle: Tlf. 75 82 17 22

Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30

Greve: Tlf. 43 69 11 11

Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20

14276 · bureauLIST.dk

Isolering mod
brand
• Teknisk isolering
• Akustisk
regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering/
skibsindretning

Norisols tjenesteydelser omfatter
levering produkter og knowhow til
forebyggelse af energitab, stilladsog inddækningsservices, regulering
af lyd og støj samt brandsikring.
Vi arbejder offshore og onshore
inden for olie- og gasindustrien,
på skibsværfter, raffinaderier og
kraftværker. Og for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien
samt bygge- og anlægsbranchen.

www.norisol.com

Telefon + 45 5819 5050

A&C Byg

er et
veletableret byggefirma
med mange års erfaringer

BALLERUP
ISOLERING A/S

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00

Vi tilbyder
· Om- og tilbygninger
· Tag opgaver
· Facaderenoveringer
· Isolerings opgaver
· Vinduer og døre
· Køkkener
· Speciel opgaver inden for snedkeri

Kontakt Morten Bruhn eller Johnny Petersen på 44942066
acbyg@acbyg.dk · www. ACBYG.dk
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ULTIMATE Protect
-Effektiv brandisolering af ventilationskanaler

ULTIMATE Protect er en ny, innovativ generation af mineraluld, fremstillet med udgangspunkt i
glasuldsteknologien fra Saint-Gobain Isover. ULTIMATE Protect kombinerer alle fordelene, vi kender fra
konventionel varme- og akustikisolering, med det allerbedste inden for brandbeskyttelse.
The logotype

ULTIMATE Protects produktsortiment, også kaldes U Protect, består af løsninger med plader og netmåtter,
der giver op til to timers brandbeskyttelse ved både lodret og vandret anvendelse i rektangulære og
cirkulære kanalsystemer.
Læs mere om brandisolering af ventilationskanaler med
ULTIMATE Protect og find din kontakt hos Isover på
www.isover.dk

Det er lettere at isolere med Isover

www.isover.dk
DIB190_240_2010.indd 1
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Le logotype

A Brand of Saint-Gobain
Pantone
black 100%

27/01/10 12:21:09

Rockwool Universal Rørskål

- nu endnu
større
t!
sortiment!
Markedets mest
alsidige rørisolering,
dækker nu dimensioner
til stort set
enhver opgave.
Her ser du det nye og større produktprogram
med rørdiameter op til 114 mm,
og hvor mange rørstykker der er i hver kasse.
Kan leveres med og uden tape
Leveres kun med tape

Udv. rørdia.
15
18
22
25
28
35
38
42
48
51
54
60
64
76
89
102
108
114

20 mm
46
42
36
30
30
25
20
20
16
12
12
12

Isoleringstykkelse
30 mm
40 mm
50 mm
25
25
20
13
20
12
20
12
9
15
9
7
15
9
6
12
9
6
11
9
6
9
6
5
9
6
5
9
6
5
9
6
4
7
5
4
6
4
4
4
4

60 mm

4
4
4
4
4
4
3

Universal rørskål med tape
- endnu hurtigere montage
• Med selvklæbende tape på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af varmerør
og til kondensisolering

Rockwool A/S - 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 16 16 - E-mail: info@rockwool.dk - Internet: www.rockwool.dk
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Medlemsfortegnelse for foreningen af da
ACTIV A/S

dan-isoleringsteknik

ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE

NYTECH ISOLERING A/S

Højevej 14, 4900 Nakskov

Havnepladsen 12-14, 9900 Frede-

Hammeren 10, 6715 Esbjerg N

Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg

Tlf.: 5491 0190 · Fax: 54922567

rikshavn

Tlf.: 7516 8100 · Fax: 75167530

Tlf.: 7513 8333 · Fax: 75457444

info@activ-as.dk

Tlf.: 9843 3838 · Fax: 98410038

j.kynde@get2net.dk

jegh@nytechisolering.dk

www.activ-as.dk

dan-iso@mail.tele.dk

www.jorgen-kynde.dk

www.nytechisolering.dk

Altek Trading ApS

Dantec Isolering A/S

Kaefer ApS

Persolit Entreprenørfirma A/S

Skoleparken 116, 8330 Beder

Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg

Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Frede-

Lindøalleen 103, 5330 Munkebo

Tlf.: 8611 8555 · Fax: 86118487

Tlf.: 4848 4319 · Fax: 48480408

ricia

Tlf.: 6597 4450 · Fax: 65976780

info@altek.dk

lg@dantec-isolering.dk

Tlf.: 7362 6062 · Fax: 73626061

persolit@persolit.dk

www.altek.dk

www.dantec-isolering.dk

morten.haderup@kaefer.com

www.persolit.com

www.kaefer.com
Persolit Entreprenørfirma A/S

Altek Trading ApS

Dantec Rørisolering A/S

Nydamsvej 43, 8362 Hørning

Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby

LM Isolering ApS

Diskovej 2, 7100 Vejle

Tlf.: 8692 3390 · Fax: 86923394

Tlf.: 4344 4319

Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde

Tlf.: 7582 1722 · Fax: 75821973

info@altek.dk

lg@dantec-isolering.dk

Tlf.: 4675 5494 · Fax: 46755495

persolit@persolit.dk

www.altek.dk

www.dantec-isolering.dk

lej@lm-isolering.dk

www.persolit.com

www.lm-isolering.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S

Altisol Teknisk Isolering

Kr. Dreyer A/S

Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig

Vigerslevvej 284B, 2500 Valby

Nivisol ApS

Håndværkerbyen 10, 2670 Greve

Tlf.: 9781 0200 · Fax: 97810259

Tlf.: 3630 4600 · Fax: 36304605

Engvej 6, 2990 Nivå

Tlf.: 4369 1111 · Fax: 43691455

frank@isolering.com

kr@dreyer.dk

Tlf.: 4918 0521 · Fax: 49180522

persolit@persolit.dk

www.isolering.com

www.dreyer.dk

info@nivisol.dk

www.persolit.com

www.nivisol.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S

Andersen's Isolering ApS

Grøndal Isoleringsteknik

Krakasvej 15, 3400 Hillerød

Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals

NORISOL A/S

Flakagervej 5, 4400 Kalundborg

Tlf.: 4824 2056 · Fax: 48242058

Tlf.: 7022 5354

Postboks 70, 4230 Skælskør

Tlf.: 5951 6320 · Fax: 59517825

andersen.isolering@adr.dk

grondahls@isoleringsteknik.dk

Tlf.: 5819 5050 · Fax: 58196060

persolit@persolit.dk

www.andersens-isolering.dk

www.isoleringsteknik.dk

info@norisol.dk

www.persolit.com

www.norisol.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S

B. L. Isolering ApS

H H ISOLERING

Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV

Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse

NORISOL A/S

Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 6617 2074 · Fax: 66172079

Tlf.: 4717 3347 · Fax: 47173503

Postboks 8233, 9220 Aalborg øst

Tlf.: 7020 0613 · Fax: 70200631

Tlf.: 9635 2222 · Fax: 96352233

persolit@persolit.dk

H H Isolering A/S

info@norisol.dk

www.persolit.com

Geminivej 72, 2670 Greve

www.norisol.dk

bl-isolering@mail.tele.dk
www.bl-isolering.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S

Olaf Bahn Isolering A/S

Tlf.: 4615 0872 · Fax: 46150486

Pi 1, 8382 Hinnerup

kontakt@hhisolering.dk

NORISOL A/S

Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby

Tlf.: 8621 0099 · Fax: 86215114

www.hhisolering.dk

Langerak 85, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9632 1030 · Fax: 96321039

Tlf.: 9842 9066 · Fax: 98429117

persolit@persolit.dk

Brdr. Hoppe Isolering ApS

info@norisol.dk

www.persolit.com

Højvangen 9, 3480 Fredensborg

www.norisol.dk

isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk

Allan Ploug A/S

Ballerup Isolering A/S

Tlf.: 4848 5380 · Fax: 48482180

Tempovej 37B, 2750 Ballerup

hoppe@hoppes.dk

NORISOL A/S

Trekronergade 124, 2500 Valby

Tlf.: 4466 6960 · Fax: 44669600

www.hoppes.dk

Industrivej 39, 2605 Brøndby

Tlf.: 3645 3636 · Fax: 36453631

Tlf.: 7011 7744 · Fax: 70127744

allan@aploug.dk

IKAS ISOLERING A/S

info@norisol.dk

www.aploug.dk

Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270

www.norisol.dk

hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk

PM Teknisk Isolering ApS

BV-Isolering v/Ole Buhl

Højbjerg

Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf.: 8627 2877 · Fax: 86272908

NORISOL A/S

Skelvej 20, 2640 Hedehusene

Tlf.: 7568 2166 · Fax: 75682187

bc@ikas-isolering.dk

Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia

Tlf.: 4656 0100 · Fax: 46597079

ole@bvisolering.dk

www.ikas-isolering.dk

Tlf.: 7592 9000 · Fax: 75922664

pmtek@pmtek.dk

info@norisol.dk

www.pmtek.dk

www.bvisolering.dk
J C ISOLERING APS

www.norisol.dk
POLY-CAP ApS

Brdr. Christensen’s

Snedkervej 8, 2630 Taastrup

Monterings & Isoleringsfirma

Tlf.: 4399 0702 · Fax: 43990869

Nykjær Isolering A/S

Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge

Gasværksvej 2, 4930 Maribo

jc.iso@mail.tele.dk

Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ

Tlf.: 4640 4751 · Fax: 46403054

Tlf.: 5478 2188 · Fax: 54783188

www.dib-net.dk

Tlf.: 6615 8081 · Fax: 66155081

poly-cap@mail.dk

brdr.christensen@mail.dk

kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk
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Randers Isolering A/S

SILKEBORG ISOLERINGSFORRETNING

Stabil Total Isolering ApS

Teknisk Isolering ApS

Fuglebakken 1, Randers By, 8900

Hvinningdalvej 84,

Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde

Skovvej 10, 4684 Holmegaard

Randers

8600 Silkeborg

Tlf.: 4497 5766 · Fax: 44974014

Tlf.: 5556 2332 · Fax: 55562390

Tlf.: 8641 0201 · Fax: 86406222

Tlf: 8681 6722

stabil@stabil.dk

teknisk-isolering@post11.tele.dk

info@randers-isolering.dk

Fax: 8681 6712

www.stabil.dk

www.randers-isolering.dk

Silkeborg-isolering@mail.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS
Svale Isolering ApS

Allerupvej 35, 5672 Broby

Roskilde Isolering ApS

SN Gruppen A/S

Rengevej 25, 4660 Store Heddinge

Tlf.: 6263 1393 · Fax: 62631394

Vindingevej 34, 4000 Roskilde

Ellekær 7, 2730 Herlev

Tlf.: 5657 4849 · Fax: 56574449

mail@tif-fyn.dk

Tlf.: 4635 4212 · Fax: 46321239

Tlf.: 3969 0692 · Fax: 39690662

svaleisolering@mail.dk

www.jh-fyn.dk

bs@roskilde-isolering.dk

sngruppen@email.dk

www.roskilde-isolering.dk

www.sn-gruppen.dk

BRDR. SVENSSON A/S, ISOLERING

Terton ApS

Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup

Industriholmen 80, 2650 Hvidovre

SAKI Isolering ApS

S R ISOLERING A/S

Tlf.: 3251 5677 · Fax: 32525677

Tlf.: 3879 1133 · Fax: 38790055

Gunnar Clausensvej 26A, 8260 Viby J

Ringstedvej 178C, Kvanløse,4300

brdr.svensson@mail.dk

morten@terton.dk

Tlf.: 8654 5433 · Fax: 86545533

Holbæk

www.brdr-svensson.dk

www.terton.dk

isolering@saki-as.dk

Tlf.: 5918 3701 · Fax: 59183132

www.saki-as.dk

s.r.isolering@mail.tele.dk

Vimo Isolation ApS 
v/Gert Jønsson
Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup
Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701
vimo-isolation@mail.tele.dk

aktivitetskalender
Fredag den 21. maj 2010

FESI spring meeting Como, Italy

Onsdag den 1. til fredag den 3. september 2010

EM i Teknisk Isolering, Stavanger, Norge

Fredag den 5. november 2010

DIB medlemsmøde, Fyn

Januar 2011	DM lærlingemesterskab i Teknisk Isolering,
Odense Kongrescenter

Gratis abonnement
Ja, jeg vil gerne modtage

send den til:

Stilling:
Navn:
Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, dibblad@dibnet.dk
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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