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Status på Arbejdstilsynets
smileyordning
Isolering er guld værd
– få en gratis vurdering nu

Rockwool Universal Rørskål
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alsidige rørisolering,
dækker nu dimensioner
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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.
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Universal rørskål med tape
- endnu hurtigere montage
• Med selvklæbende tape på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af varmerør
og til kondensisolering
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– når der skal isoleres...
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Forsidefoto
Forsidebilledet er udlånt af Norisol, og forestiller isoleringsarbejdet af
den 4 km lange tunnel, der fjernvarmemæssigt skal forbinde Amagerværket med Københavns Centrum, og som Norisol i samarbejde
med Terton skal stå for isoleringen af.

Formanden har ordet
Af Lars Graff, Formand august 2008

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig
veloverstået sommerferie
Teknisk isolering får stadig større opmærksom og indflydelse inden for byggebranchen og kan ikke længere betragtes som et
stedbarn, som du også kan læse mere om
inde i bladet. DIB sætter også teknisk isolering på det danske landkort, ikke mindst på
Rådhuspladsen, hvor rigtig mange danskere
kan få et indblik i det gamle traditionsrige
håndværk. Det største EM for isoleringslærlinge nogensinde finder nemlig sted
på Rådhuspladsen i København den 4.-5.
september, med rekorddeltagelse af 20
lærlinge fra 12 lande som vil dyste om mestertitlen. Også Polen og Norge deltager for
første gang i mesterskabet. Samtidig er DIB
vært for den internationale isoleringsforening FESI og DIB inviterer til medlemsseminar fredag den 5. september, hvor branchens leverandører præsenterer de seneste
nyheder inden for teknisk isolering. Støt op
om branchen og deltag i et par spændende
dage i København.
På DIB's netop overståede generalforsamling skulle fremtiden for Oplysnings- og

Kontrolordningen for Teknisk Isolering
afgøres efter at den 2-årige prøveperiode
udløb og her besluttedes det, at gøre ordningen permanent, dog med visse modifikationer. Det bliver nu muligt for virksomheder eksempelvis installatørvirksomheder,
som ikke kan være medlem af DIB, at blive
medlem af ordningen hvilket alt andet lige
vil styrke udbredelsen og kendskabet til
ordningen. En arbejdsgruppe under DIB
vil i efteråret arbejde på et nyt koncept for
ordningens fremtidige set-up, som vil blive
præsenteret på DIB's medlemsmøde, som
i år finder sted den 7. november 2008 i
Svendborg.
2007 var fyldt med forventninger til, at
det endeligt efter mange års anstrengelser
skulle lykkes at få én landsdækkende prisliste og kun én modpart at forhandle med.
En ny landsdækkende prisliste skulle være
en moderne tidssvarende prisliste, som
skulle bruges af begge parter og som tog
højde for innovationen inden for teknisk
isolering. Men som bekendt blev der ikke
enighed om en ny prisliste mellem parterne
og umiddelbart efter generalforsamlingen
mødtes DIB i en faglig voldgift med 3F,

som nu var af den opfattelse, at den gamle
Øst-prisliste som kompensation for en ny,
skulle gælde for hele landet. Den nugældende Øst-prisliste er ikke tidssvarende og
fyldt med skævheder der skyldes nye typer
isolering, arbejdsmetoder og hjælpemateriel. Afgørelsen af den faglige voldgift blev
som ventet. Opmanden gav ikke 3F ret i,
at Øst-prislisten skulle være en ny prisliste, hvorfor de gamle prislister fortsætter
uændret i hhv. øst og vest uden regulering
af akkordprocenttillægget.
Vi har løbet stærkt i de seneste år for at
følge med efterspørgslen i den danske
byggebranche og nu viser prognoserne
da også en faldende byggeaktivitet Det er
især faldende ejendomspriser og stigende
renter, der er årsag til faldet i nybyggeriet.
Men også mangel på arbejdskraft har sat
en dæmper på byggeaktiviteten. De nye
tider betyder, at vi skal disponere over de
tilstedeværende ressourcer med omhu og
trimme vores virksomheder til de nye tider.
På medlemsmødet til november kigger vi
nærmere på konjunkturerne og betydningen af den danske byggeaktivitet for vores
branche. ■

DIB og branchens aktivitetskalender
29. august 2008

Svendeprøver

EUC, Nordvestsjælland, Audebo, Holbæk

4.-5. september 2008

Europæisk lærlingekonkurrence

Rådhuspladsen, København

5. september 2008

DIB medlemsseminar, med udstilling fra leverandører

Industriens Hus, København

5. september 2008

DIB vært for FESI generalforsamling

Industriens Hus, København

7. november 2008

DIB årlige medlemsmøde - i år i samarbejde med Isover

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg
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På topsikret kontrolbesøg hos
medicinalindustrien

Tekst: Ditte Duus Gjessing

Hos Biogen Idec i Hillerød, hvor KAEFER for tiden er i gang med et større
isoleringsprojekt, er alt lidt udover det sædvanlige. Ikke blot omfatter om
rådet et areal på 12.000 m2 isolering fordelt på 17 km rørledning, men det
er samtidig ulovligt at fotografere eller befinde sig på byggepladsens område uden et ID-kort.
Biogen Idec´s nye domicil i Hillerød.

Globalt perspektiv
At fotografier og tilstedeværelse på byggepladsens grund
uden ID kort begge er ulovlige
overtrædelser, er dog langt fra
usædvanlige foranstaltninger
for isoleringsfirmaet KAEFER,
der med opgaver i store dele af
verden har tillagt sig et overordnet globalt perspektiv på deres
arbejde.
På baggrund af denne erfaring
gav det tillige ingen problemer for KAEFER, da det blev
stillet som krav, at Biogen Idec
skulle isoleres efter amerikansk
standard.
"Det er ofte et krav ved industriisolering, at valget af standard
følger den virksomhed, som
arbejdet udføres for," fortæller
projektleder Allan Søndergaard
og uddyber, at denne procedure
er velkendt hos KAEFER. De er
vant til at arbejde efter forskellige normer og standarder, alt
efter hvilken virksomhed, og
hvilket land arbejdet foregår
i. Dette har endvidere medvirket til, at KAEFER som fast
procedure har indført intern
kvalitetskontrol for at dobbelttjekke isoleringsarbejdet, før det
afleveres til kunden.
KAEFER Group er til dato en af
verdens ledende multi-disciplin
entreprenører med virksomheder,
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filialer og joint ventures i mere
end 40 lande og med en stødt
stigende medarbejderstab, der
på nuværende tidspunkt tæller
12.800 mand.
På baggrund af dette kan
KAEFER derfor også tilbyde en
total isoleringsservice til sine
kunder, der både indeholder rådgivning om indledende design
og specifikationer samt udstrækning fra tegninger og omfattende materiale kalkulationer.

Medicinalindustrien
Formålet med de produktionsanlæg, som KAEFER i øjeblikket
isolerer i Hillerød, er at udvide
forskningsaktiviteterne inden for
kræft og neurologi samt udvikle
nye behandlingsformer. Dette
for at øge viden og sikkerhed på
sygdomsområder, hvor der ellers
kun er få behandlingstilbud.
Sikkerhed er derfor et selvsagt
kerneområde hos Biogen Idec,
hvilket både afspejles i deres
forskning og sikkerhedskontrol
på byggepladsen.
Dette kom Kontrolordningen
tillige til at sande, da det blev
stillet som krav at bære ID kort
for at passere indgangen til byggepladsen.

"No photos!"
Allerede inden Kontrolordningen passerede byggepladsen,
stod det dog klart, at kontrolbesøget hos Biogen Idec var helt

Et par af de rør vi tillod os at fotografere udenfor byggepladsen, hvor kontrollen foregik.

usædvanligt. På parkeringspladsen blev Kontrolordningen stoppet af en ansat fra Biogen Idec
og bedt om at lade kameraet
forblive i tasken. Endvidere blev
det beordret, at de billeder, der
var taget uden for selve byggepladsen, skulle slettes.
For at få adgang til området
var det tillige et krav at følges
med en person, der medbragte
sikkerhedscertifikat, og alle besøgende skulle kunne fremvise
gyldigt ID-kort for at entrere
byggepladsen. Dette blev
fremstillet i en skurvogn uden
for byggepladsen, hvor det
både var nødvendigt at opgive
adresse og stille op til fotografering. Dette gjaldt for alle besøgende på byggepladsen. Tillige
når produkter skulle leveres til
og fra byggepladsen.

Sikkerhed
Et andet unikt aspekt af det
arbejde, der blev udført på

byggepladsen, var Biogens
prioritering af sikkerhed. Overalt på byggepladsen var der
opsat midlertidig isolering, kun
påmonteret for sikkerheden og
komfortens skyld.
Nogen ville kalde en midlertidig
opsætning af isolering for et
spild af ressourcer, men for Biogen Idec er dette en nødvendig
foranstaltning i bestræbelser på
at kunne benævnes som Danmarks sikreste byggeplads.
Om Biogen Idec tildeles titlen
som Danmarks sikreste byggeplads er endnu uvist, men
isoleringsarbejdet blev godkendt
uden anmærkninger, og Kontrolordningen kunne konstatere,
at isoleringen af rørerne var
udført optimalt.
Det blev endvidere påtalt, at
udfordringerne med global
opvarmning og strengere energikrav gør det mere nødvendigt
end nogensinde at sikre, at kvaliteten af isoleringen er i top. ■

Underjordisk virksomhed
Af salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S
Arbejdet med den 4 km lange
tunnel, der fjernvarmemæssigt
skal forbinde Amagerværket
med Københavns Centrum, er
nu så langt, at Norisol i samarbejde med Terton i slutningen
af juni kan påbegynde udførelsen af den store isoleringsentreprise.
En tillægsentreprise på isolering
af ventilationskanaler er allerede afsluttet og har givet
ros fra KLR, som entreprisen
udføres i partnering med.
I tunnelen med en indre diameter på 4,2 m føres i alt ca.
30 km stålrør fordelt på 5 typer
rørledninger, - to i størrelse
Ø400 mm, to i størrelse Ø700

mm og ét i størrelse Ø1000. Alt
dette skal isoleres med Rockwool lamelmåtte og beklædes
med galvaniserede pladekapper
fremstillet på Norisol’s værksted
i Brøndby.
Logistikken bliver en stor
udfordring, for materialerne
skal hejses ned gennem en
af de tre skakte på op til 41
meters dybde og transporteres
på skinner frem til montagestedet. – Og vi er jo ikke de
eneste entreprenører på stedet,
så alle må kende deres plads og
tidspunkt, for at projektet kan
forløbe gnidningsfrit.
Isoleringsarbejdet forventes
afsluttet om et års tid. ■

Tværsnit af tunnelen på strækningen mellem Amagerværket og Adelgade.

AF/Armaflex anvendt på gasmotorer på
kraftvarmeværk i Bjerringbro
Kraftvarmeværket i Bjerringbro har opdaget
en ny anvendelse af isoleringsmaterialet AF/
Armaflex. Her blev gasmotorer isoleret for at
øge energieffektiviteten på anlægget.
Kraftvarmeværket i Bjerringbro
forsyner dagligt de ca. 2100
indbyggere i byen Bjerringbro
og pumpeproducenten Grundfos, som har sit hovedkvarter
her med varme og el. De fire
gasmotorer på kraftvarmeværket benytter gas fra den danske
del af Nordsøen, og har en
virkningsgrad på 92 %. Ved
dannelse af varme og strøm
opstår der varme og dermed
energitab. For at reducere dette
tab, lod driftsleder Charles
Winther Hansen forskellige
anlægsdele isolere med AF/
Armaflex. Derfor var ikke kun
rør, som blev isoleret, men også
siderne på gasmotoren der

blev isoleret med 32 mm tykke
AF/Armaflex plader. Med en
varmeledeevne på l0°C ≤ 0,033
W/(m∙K) beskytter det nye AF/
Armaflex anlægget mere end
ellers og forhøjer energieffektiviten.
Silkeborg Isoleringsforretning
isolerede tre af de fire anlæg i
2007. Isoleringen af det fjerde
anlæg blev færdiggjort i januar
2008. "AF/Armaflex er perfekt
egnet til formålet, da vi kunne
klæbe materialet direkte fast på
siderne af motorerne" fortæller ejer af isoleringsfirmaet
Silkeborg Isoleringsforretning,
Henrik Andersen, og forklarer

at en yderligere fordel er den
lukkede overflade på isoleringsmaterialet. "Når der fyres op
i gasmotorerne kan der godt
komme lidt olie ud, men med
AF/Armaflex kommer olien ikke
ned i isoleringen, og kan bare
tørres væk".
Armaflex blev dog også anvendt til sit klassiske formål i

kraftvarmeværket. Isolering af
koldtvandsledninger med AF/
Armaflex AF-4 for at sikre mod
energitab og kondensvand.
Kontaktpersoner
Gerner Jørgensen, Armacell
Tel.: 2033 4232
E-mail:gerner.joergensen@
armacell.com ■

Anlægsdele på gasmotorerne blev isoleret med 32 mm tykke AF/Armaflex plader.
DIB Teknisk Isolering
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Teknisk Isolering – ikke mere et stedbarn i
Med den kommende bips beskrivelse for Teknisk isolering bliver dette felt
nu opprioriteret

Af Civ.ing. Ejvind Løgberg,
ALECTIA A/S

Ny basisbeskrivelse for
Teknisk Isolering
Den beskrevne situation skyldes, at de oplysninger, der har
betydning for prissætning og
udførelse af isoleringsarbejdet,
ofte er gemt imellem andre
oplysninger om VVS-arbejdet.
Den projekterende, der har
lavet udbudsmaterialet, betragter nemlig arbejdet som en
helhed, selvom de fleste ved,
at isoleringsarbejdet udføres
af en underentreprenør, der er
specialiseret i dette område.
Det var på denne baggrund, at
idéen til en separat beskrivelse
for Teknisk Isolering opstod i
rådgivernetværket RIVVS (se
faktaboks 1). Samtidig vil en
sådan beskrivelse gøre det
lettere at samle alle isoleringsarbejder i en fælles entreprise
for de forskellige VVS-tekniske
arbejder, herunder lukning af
huller. Det kan være en fordel i
mange byggesager, så der kun

Alle isoleringsfirmaer har sikkert prøvet det: Et isoleringsarbejde skal prissættes for en entreprenør, der skal give tilbud på VVS-arbejdet for et byggeri
inkl. isolering. Entreprenøren sender måske 1 eller 2 tegninger og – hvis man
er heldig – et par sider fra beskrivelsen for installationerne. Når arbejdet
siden hen skal udføres, viser det sig tit, at mange af de oplysninger, som er
angivet i udbudsmaterialet, ikke er blevet viderebragt til isoleringsfirmaet.
er en entreprenør, der står for
den tekniske isolering. Ansvaret
for lukning af huller efter installationsarbejderne vil ligeledes
ligge i hænderne på en enkelt
entreprenør, der på denne
måde også får bedre muligheder for at styre og kvalitetssikre
arbejdet.
Da bips (se faktaboks 2) gik
i gang med revision af de
eksisterende basisbeskrivelser,
var det naturligt, at udarbejdelsen af en ny beskrivelse for
teknisk isolering skete i dette
regi. Beskrivelsen for Teknisk
Isolering er derfor nu en del af
det samlede beskrivelsesværktøj
fra bips med basisbeskrivelser
inden for alle de byggetekniske fag. Ved revisionen bliver
der også indført en ny fælles
beskrivelse, Bygningsinstallationer, B2.400, der samler alle
de punkter, der tidligere blev
beskrevet i flere installationsbeskrivelser, ofte på forskellig vis.

Hvad indeholder
basisbeskrivelsen?
Basisbeskrivelsen for Teknisk
Isolering, B2.462, er opbygget med samme struktur, som
alle de øvrige basisbeskrivelser.
Efter en kort orientering om
byggeriet beskrives arbejdets
generelle omfang, og derefter
kommer specifikation af materialer og arbejdets udførelse.
Beskrivelsen slutter med en eller
flere bygningsdelsbeskrivelser,
der er helt specifikke for det
aktuelle projekt. Også disse
er bygget op efter en fælles
struktur, så alle oplysninger af
en bestemt type altid vil være
at finde det samme sted. Det
fremgår af bygningdelsbeskrivelserne præcis, hvilke tegninger der er relevante for netop
den del af arbejdet.
Den generelle beskrivelse af
omfanget handler blandt andet
om forhold på byggepladsen,
sikkerhed og sundhed samt

kvalitetsstyring. Også omfanget
af den efterfølgende rengøring
er angivet her.
Ved specifikation af materialer
og udførelse henvises til de
relevante normer og standarder på området, og alle de
materialer og komponenter,
der sædvanligvis anvendes ved
isolering af tekniske installationer, er beskrevet. I bygningdelsbeskrivelserne er det derfor
tilstrækkeligt blot at henvise til
de afsnit, hvor de foreskrevne
materialer er beskrevet.
Denne standardiserede måde at
opbygge beskrivelserne på skal
ikke kun gøre arbejdet lettere
for de projekterende. Den skal
i mindst lige så høj grad gøre
arbejdet mere entydigt for de
udførende. Derved opnås en
mere realistisk prissætning og
færre grunde til konflikter på
byggepladsen. De meromkostninger, der ellers kendetegner
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projekterne
alt for mange byggesager, kan
derved undgås.

En klar opprioritering
Introduktionen af en separat
beskrivelse for Teknisk Isolering må betragtes som en klar
opprioritering af dette arbejdsområde. Fra ofte at være noget
af et stedbarn i projekterne,
kommer isoleringsarbejderne
nu frem i lyset, og det vil næsten pr. automatik føre til større
bevågenhed fra de projekterende omkring de problemstillinger, der er specielle for disse
arbejder.
Der er derfor al mulig grund
til at tage godt imod den nye
basisbeskrivelse, når den snart
udkommer sammen med de
øvrige nye eller reviderede
installationsbeskrivelser. De
isoleringsfirmaer, der fra begyn-

!

delsen gør sig den ulejlighed at
sætte sig grundigt ind i struktur
og indhold af basisbeskrivelsen,
vil være godt klædt på i forhold
til konkurrenterne, når projekter bliver udbudt efter denne. ■

FAKTA

RIVVS – Netværk af VVS-rådgivere
RIVVS står for ”Rådgivere Inden for VVS” og er et uformelt
samarbejde mellem en række af de største VVS-rådgivere i
Københavnsområdet. Det væsentligste mål for dette samarbejde er at medvirke til udvikling af VVS-fagligt fælleseje,
som kan øge produktiviteten inden for rådgiverbranchen,
herunder basisbeskrivelser, bygningsdelsbeskrivelser og standardtegninger. RIVVS består pt. af følgende rådgivende firmaer: ALECTIA, COWI, EKJ, Grontmij | Carl Bro, Leif Hansen,
Moe & Brødsgaard, NIRAS, Rambøll og Wissenberg.

!

FAKTA

Foreningen bips, byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde, består af ca. 700 firmamedlemmer. Bips
har til formål at effektivisere projekterings- og byggeprocessen og løfte kvaliteten fra byggeprogram til drift og vedligehold. Desuden skal bips udvikle fælles digitale strukturer og
standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtte implementeringen heraf som de facto standarder i dansk byggeri.
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Virksomhedsprofil:

BV-Isolering
Tekst: Ditte Duus Gjessing

Drømmen der blev en realitet
Det er dog lysten der driver
værket, og for Ole Buhl var det
en drøm der gik i opfyldelse,
da han blev tilbudt virksomheden af den tidligere ejer af
BV-Isolering, Max Heydorn til
et fødselsdagsarrangement i
april måned 2003. "Jeg havde
længe drømt om at blive
selvstændig, og Max Heydorn
havde længe gået og overvejet at sælge virksomheden"

10 l
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Her ses hele BV-Isolering med Ole Buhl yderst til venstre.

Hos BV-Isolering, beliggende i midtjylland, tages isoleringsarbejdet yderst
seriøst. Kvaliteten af arbejdet prioriteres højt, og kundepleje er et must.
Faktorer, der alle bidrager til, at både kundegruppen og arbejstimerne har
været stødt stigende, og er endt på et samlet antal omkring de 70-80 timer
ugentligt for Ole Buhl. Ejeren af BV-Isolering, der blot overtog virksomheden for lidt over et år siden.

fortæller Ole Buhl og forklarer,
at det var på denne måde
overtagelsen af virksomheden
fandt sted.
På daværende tidspunkt var Ole
Buhl ved at uddanne sig som
ejendomsmægler på handelsskolen, og der gik derfor fire
år fra aftalen blev indgået, til
overtagelsen reelt fandt sted i
april 2007. I mellemtiden blev
Ole Buhl både uddannet isola-

tør, og brugte al sin tid i ferier
og weekender på at arbejde
hos BV -Isolering.
På denne måde fik Ole Buhl
ikke blot en god forståelse for
isoleringsfaget. Han blev også
introduceret for virksomhedens andre ansatte, der alle
efterfølgende er blevet gode
kammerater og ansatte i virksomheden.

Fremtiden
Foruden Ole Buhl består BV-Isolering i dag af tre ansatte. Dette
antal passer Ole Buhl godt,
da han helst ikke vil have for
meget kontorarbejde, og ser
en klar fordel i selv at komme
ud og isolere. "Det er vigtigt at
komme ud og vise ansigt overfor kunden" udtaler Ole Buhl,
der dog tilføjer at drømmen er,
at kunne ansætte yderligere
to isolatører, for at komme det

stigende antal arbejdsopgaver
til livs.

Retten til at arbejde 24 timer
i døgnet
Arbejdsbyrden vejer tungt for
Ole Buhl, der på nuværende
tidspunkt ser det nødvendigt at
arbejde 70-80 timer ugentligt,
for at være på forkant med den
stødt stigende kundegruppe.
Denne arbejdsbyrde er dog
selvforskyldt iflg. Ole Buhl,
der udtaler at "det er enhver
mands ret at arbejde 24 timer
i døgnet når man er selvstændig".
Det stigende antal arbejdsopgaver, kan ifølge Ole Buhl skyldes
flere faktorer. Både, at årstiden
er god for isoleringsopgaver. At
kunderne er tilfredse med isoleringsarbejdet, og at isolering
af vvs-rør, hvilket er virksomhedens speciale, har stigende interesse. Den høje kvalitet af det
udførte isoleringsarbejde kan
dog tillige tilskrives det stigende

antal af arbejdsopgaver. Dette,
da kunderne ved at de altid er
sikret isolering af høj kvalitet,
når de benytter BV- Isolering
som isolatører.

Kontrolordningen og høj
kvalitet som mærkesag
At isoleringsarbejdet følger de
angivne standarder, og udføres
kvalitetsmæssigt optimalt, er
således vigtigt for Ole Buhl, der
har tillagt sig Kontrolordningen
som mærkesag.
Dette medfører, at Ole Buhl
både har belært egne ansatte
om denne, og overvejer at
holde foredrag om fordelene
ved brug af Kontrolordningen
for sine jyske samarbejdspartnere.
Ole Buhl er tillige aldrig bleg
for at give et lille foredrag
overfor de kunder, der brokker
sig over prisen. "Prisen følger
kvaliteten" udtaler Ole Buhl og
tilføjer, at den bedste kunde-

Her ses en yderst koncerntreret Ole Buhl i færd med at opsætte de medbragte stickers for Oplysnings- og Kontrolordningen.

service udgøres af en reel viden
om baggrunden for den optimale isolering, formidlingen af

denne, og en udførelse der ikke
går på kompromis med kvaliteten af isoleringsarbejdet. ■

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS
Tlf. 7020 0122

KØBENHAVN
Tlf. 3391 5404
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Leverandørprofil:

➡

Gerner Jørgensen –

"Viden er vejen frem!"

I beskrivelsen af
Gerner Jørgensen,
eneleverandør af
Armaflex i Danmark,
er ord som effektiv,
handlekraftig og
aktiv relevante at
benytte. Ord, der
alle beskriver Gerner Jørgensen og
den tilgang, han har
til både sit arbejde
og den sparsomme
fritid, han prioriterer
højt.

"Viden er vejen frem!" Sådan
kunne mottoet for Gerner
Jørgensens nemt lyde, der
allerede som 23 årig var ansat
som faglærer på AMU, og i dag
på 6. år bestrider stillingen som
eneleverandør for Armaflex
produkter i Danmark.
En stilling, hvortil der hører
en personlig frihed, der ifølge
Gerner Jørgensen, er vigtig at
forvalte med stor ansvarlig- og
ydmyghed. Dette især med
leverandørkasketten påført, da
det er vigtigt at fremstå neutral
og troværdig i stillingen som
eneste repræsentant for en stor
koncern som Armacell.

Viden som ledestjerne

Tekst: Ditte Duus Gjessing
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Ifølge Gerner Jørgensen opnås
troværdigheden hos kunderne
bedst ved at besidde en unik
viden inden for et specifikt

område og være i stand til at
formidle denne videre til sine
kunder. Indsamlingen af viden
er derfor en stor del af det arbejde, stillingen som leverandør
forudsætter. Det er nødvendigt
at være i stand til at kunne vejlede og guide kunderne frem til
det produkt, der opfylder deres
specifikke behov bedst.
Det er dog ikke nok, at det kun
er leverandøren, der besidder denne viden. Det er også
vigtigt, at det udførende led
benytter både produkterne og
standarderne ordentligt, da den
korrekte isolering afhænger af
flere led i isoleringsprocessen.

Ønsketænkning kontra
realiteter
En af de mange grupperinger
inden for det udførende led
er VVS'erne, der langt fra alle

er bekendte med isoleringsstandarderne. "Derfor er det
beklageligvis ofte sådan, at
isoleringen ikke er optimal,
når den er udført af denne
faggruppe" fortæller Gerner
Jørgensen og forklarer, at dette
dog ikke er overraskende, idet
VVS'erne ikke er uddannede
til at isolere. Derfor er de tillige
ikke bekendte med diverse
normer og standarder inden
for området. "Man skal kende
reglerne for at overholde dem",
udtaler Gerner Jørgensen og
fortæller, at første skridt på
vejen for optimal isolering er
en reel undervisning i brugen
af DS 452 og dermed en korrekt udførelse af den tekniske
isolering.
For at denne viden om teknisk
isolering når helt ud til isolatørerne, er det ifølge Gerner

Her ses Gerner Jørgensen i
det mobile kontor han benytter, når han er på farten.
Forsædet af bilen.

Jørgensen essentielt, at grossisterne også kender til de korrekte normer. Derfor går en del
af Gerner Jørgensens tid med
at undervise grossister om korrekt isolering med det formål,
at det bliver formidlet videre til
håndværkerne.

Ideelt værktøj
En anden måde at komme den
til tider utilstrækkelige isolering
til livs på, kan være udviklingen
af værktøjer, der kan være
behjælpelige i opsætningen af
den korrekte isolering.
Til dette formål har Armacell
netop udviklet tabeller og
beregningsværktøjer, der gør
opsætningen af en korrekt isolering mere gennemskueligt.

➡
Gerner Jørgensen, og det
kontor han har bygget i
stuen for at være nær sin
familie, når han arbejder.

"Til dette er Kontrolordningen
et godt initiativ, idet at der
her er fokus både på kvalitet
og dermed korrekt isolering"
udtaler Gerner Jørgensen, der
samtidig forklarer at fokus bør
være på rørisolering, og ikke
kun bygningsisolering.
”Kølerør, som isoleres med
Armaflex, skal også isoleres
efter reglerne i DS 452. Her
er der rigtig meget energi at
spare. Mange tror fejlagtigt
at isolering for at forhindre
kondensdannelse på installationerne er tilstrækkeligt. Faktum
er, - at det koster 7-12 gange
mere at køle et medie 20
grader, end det koster at varme
samme medie op. Så det er god
forretning at bruge den rigtige
isoleringstykkelse”, konkluderer
Gerner Jørgensen.

Energibesparende
foranstaltninger

Aktiv fritid

Ifølge Gerner Jørgensen er det
dog ikke blot kvalitetsmæssig
vigtigt at isolere korrekt.
Det er tillige miljømæssigt
en nødvendighed at både
VVS´erne og isolatørerne i
dag forholder sig til en korrekt udførelse af den tekniske
isolering. Dette, da de stigende
energipriser nødvendiggør,
at alle installationer isoleres
optimalt.

Det er dog ikke hele Gerner
Jørgensens liv, der går op i
den korrekte brug af DS 452.
En stor del af sin fritid bruger
Gerner Jørgensen på sin cykel.
Her træner han for at holde sig
i form, hvilket blandt andet har
medført en tredjeplads til Danmarksmesterskabet i racercykling i 2007. Tillige bliver tiden
med familien prioritet højt,
hvilket har medført, at Gerner

Jørgensen har anlagt kontor i
stuen for at udnytte tiden med
familien bedst.
Det meste af Gerner Jørgensens tid bliver dog tilbragt på
de danske veje. Enten på vej til
møde med kunderne, eller på
sadlen af sin racercykel. Derfor
har det været nødvendigt for
Gerner Jørgensen at anlægge
kontor i bilen, da arbejdet ofte
foregår langt væk hjemmefra.
Med Gerner Jørgensen bag
rettet er der dog ingen tvivl om,
at arbejdet udføres optimalt, da
det er jagten på den korrekte
viden om isoleringsfaget, der
leder den daglige færd, han
tilbringer på de danske veje. ■

Munkebo: Tlf. 65 97 44 50
Vejle: Tlf. 75 82 17 22
Greve: Tlf. 43 69 11 11

Armacell er verdens største producent af syntetisk
isoleringsmateriale, der
i dag bliver produceret
på 20 fabrikker verden
over, heraf 9 i Europa.
Hovedsædet ligger i
Münster i Tyskland.
AF/Armaflex er det mest
kendte Brand, men Armacell producerer mere
end 20 forskellige typer
Armaflex, og laver også
beklædningssystemer i
pvc og aluminium, samt
præ-isolerede rør til solvarme og air- condition.

Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20
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Isolering er guld værd
– få en gratis vurdering nu
Af Anne Mette Høiler

Energiforbruget skal
nedbringes
I 2020 skal energiforbruget
i nye bygninger i Danmark
være beskåret med mindst
tre fjerdedele. Bygninger står
nemlig for 40 procent af energiforbruget herhjemme, og det
skal nedbringes både i nyt og
eksisterende byggeri. For nye
bygninger gælder, at kravene
til energiforbruget strammes,
så der skal skæres 25 procent
i 2010, yderligere 25 procent i
2015 og 25 procent i 2020. De

Syntes du, det er synd, fuglene fryser om vinteren?
Så skal du ikke rekvirere en gratis gennemgang af den tekniske isolering.
Men andre, som ser fordele ved at spare energi på korrekt teknisk isolering,
kan vælge at benytte sig af tilbuddet om gratis kontrol
meget høje oliepriser er også
med til at tvinge markedet til at
øge fokus yderligere på energibesparelser.

Fokus på teknisk isolering
Der har primært været fokus
på bygningsisolering herunder
isoleringstykkelse i vægge og
lofter i enfamiliehuse, men Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering ser meget
gerne, at fokus fremover også
inkluderer isolering af tekniske
installationer. Teknisk isolering

anvendes ikke kun i det private
boligbyggeri og i enfamiliehuse
men er særdeles udbredt i
erhvervsbyggeri, kraftværker og
skibsisolering, hvor køle-/varmerør, ventilationsanlæg, tanke
og beholdere isoleres.

Kendskab til DS 452
Såfremt man som rådgivende
ingeniør, bygherre eller entre
prenør er bekendt med reglerne på området, vil dette også
medføre, at man allerede i projekteringsfasen kan medvirke til

at sikre, at reglerne overholdes.
Reglerne for teknisk isolering
findes som bekendt i DS 452,
som man blandt andet på
Rockwool og Isover's hjemmesider kan læse meget mere om.

Gratis gennemgang af
projekter
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
- som er etableret af Danske
Isoleringsfirmaers Brancheforening - har netop iværksat
en kampagne, som tilbyder
rådgivende ingeniører, bygherrer og entreprenører en gratis
gennemgang af kvaliteten af
den udførte tekniske isolering
(for isoleringsprojekter over
50.000 kr.). Tilbuddet om den
gratis gennemgang falder fint
i tråd med regeringens skærpede krav om besparelser på
energiområdet. Viser det sig, at
den tekniske isolering ikke er
udført korrekt, dvs. i henhold til
DS 452, som omfatter de gældende isoleringsregler på området, betyder det, at der dagligt
finder et energitab sted. ■

!

FAKTA

Rekvirer en gennemgang
af dit projekt
Ring 3377 3753

Et skræmmende eksempel på, at der i projekteringsfasen slet ikke er taget højde for den nødvendige plads til isoleringen.
Resultatet er en skakt med et kaos af rør, der er fuldstændig umulige at isolere korrekt og ventiler, der ikke kan lukkes.
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www.dibnet.dk
www.oktekniskisolering.dk

OKTI-ordningen tilpasses branchen
Af Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Formand for Rådet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
Rådet for Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering afventede i spænding
udfaldet af den drøftelse, der
var på DIB’s generalforsamling
den 25. april i år vedrørende
fremtiden for OKTI-ordningen.

firmaet deltager i Oplysningsog Kontrolordningen, med
større sandsynlighed vil blive
udført isoleringsteknisk som
projekteret – og dermed kunne
opfylde bygningsreglementets
krav til energirammen.

Udfaldet af drøftelsen blev, at
Ordningen fortsætter uændret,
men at der samtidig åbnes
op for, at virksomheder, der
ikke er medlemmer af DIB,
godt kan blive medlemmer af
OKTI-ordningen. Ikke mindst
for leverandører og installatørvirksomheder kan dette være
et interessant perspektiv – og
et tiltag, der vil kunne styrke
udbredelsen af Ordningen.

Det er derfor positivt, at det
blev besluttet at Ordningen
fastholdes, styrkes og udbygges. Dette ikke blot for byggeriets rådgivere, men også for de
øvrige medlemmer af Rådet.

I FRI er vi ikke i tvivl om, at
OKTI-ordningen er et væsentligt tiltag, der medvirker til at
forbedre byggeriets kvalitet;
ikke mindst med henblik på,
at udførelsen af den tekniske
isolering i et byggeprojekt lever
op til gældende standard (DS
452). Den store styrke ved
OKTI-ordningen er netop, at
byggeprojekter, hvor isolerings-

Foreningen af Rådgivende
Ingeniører er sammen med
Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder,
Bygherreforeningen, Danske
Fjernvarmeværkers Forening,
Mineraluldsproducenterne og
DIB repræsenteret i Rådet for
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering.
OKTI-ordningen har klaret sig
godt i løbet af de to første år.
De løbende kontroller har især
afdækket rigtig meget flot
arbejde udført af DIB’s medlemmer. Men kontrollerne har også

afsløret arbejde af en mindre
god kvalitet, hvoraf en del har
været udført af virksomheder,
der ikke er medlemmer af DIB.
Det var i den sammenhæng
et væsentligt gennembrud for
Ordningen, at Rådet i efteråret
2007 besluttede at udbyde
et antal gratis kontroller, der
kunne rekvireres af bygherrer
og projekterende rådgivere.
Det giver i langt højere grad
mulighed for at kontrollere isoleringsvirksomheder, der ikke er
medlem af DIB. Disse kontroller
har vist, at Ordningen virker og
er en garant for, at den udførte
kvalitet er i orden.
Samtidig med, at Ordningens
første to prøveår er forløbet
med en hvis succes, har vi i
byggeriet set en skærpelse af
energikravene i bygningsreglementet. Vi kan se frem til, at
der kommer yderligere skærpelser hvert femte år, foreløbigt
frem til 2020. De skærpede
energikrav i bygningsreglementet vil pålægge byggeriets
rådgivere at finde stadig bedre
løsninger til at reducere energi-

forbruget i bygninger. Dermed
vil der i fremtiden fra rådgiverside blive stillet skærpede
krav ikke kun til de materialer,
der anvendes i byggeriet, men
også specifikt til kvaliteten af
den udførte tekniske isolering.
OKTI-ordningen er i dag den
eneste ordning, der kan sandsynliggøre over for rådgiveren,
at den tekniske isolering er
udført korrekt og som projekteret. Derfor er Ordningen et væsentligt bidrag, der medvirker til
at skabe kvalitet i byggeriet, og
derfor er det glædeligt, at DIB’s
generalforsamling traf en så
god beslutning for Ordningens
fremtid.
Jeg ser frem til, at der i løbet af
efteråret bliver udarbejdet et revideret koncept for kontrolordningen, som indarbejder de nye
muligheder, der er for eksterne
parter i at blive medlemmer af
OKTI-ordningen, og at Ordningen bliver en stadig mere integreret del af den almindelige
kvalitetssikring i byggeriet. ■
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Status på Arbejdstilsynets

overholdt, får virksomheden
en grøn smiley. Hvis ikke, får
virksomheden enten en gul
eller rød smiley og bliver pålagt
et nyt besøg.

smiley ordning:
bliver vurderet, om alle krav
til arbejdsmiljøet er overholdt.
Tillige er det som et nyt krav
blevet indført, at det psykiske
arbejdsmiljø vil blive underlagt
et grundigt tilsyn efter politisk
ønske om, at dette i højere
grad skal på dagsordenen hos
de danske virksomheder.

Nu har Arbejdstilsynets smileyordning efterhånden eksisteret aktivt i lidt over et år efter
opstart i april 2007. Mange af isoleringsvirksomhederne i DIB er derfor blevet underlagt et
besøg af Arbejdstilsynet og derigennem fået
anvist en bestemt smiley.
Tekst: Ditte Duus Gjessing
Reglen siger, at alle virksomheder med ansatte skal screenes
















inden 2012, og at screeningen
kommer til at foregå uanmeldt.
På besøget bliver hele virksomheden gennemgået, og det
















Altisol- en virksomhed
med fokus på sikkerhed
Hos Altisol i Lemvig har de ansatte topprioritet. Dette har betydet, at Altisol efter Arbejdstilsynets seneste visit modtog den grønne
smiley, der indikerer at alle sikkerhedsmæssige
krav er overholdt i virksomheden.
"Der skal være styr på sagerne
på det sikkerhedsmæssige område", udtaler Frank Stensgård,
ejer og direktør af isoleringsvirksomheden Altisol i Lemvig,
og uddyber bemærkningen
ved at fortælle, at det er fast
kutyme i Altisol, at der afholdes
fire årlige sikkerhedsmøder.
Dette for i fællesskab at drøfte

Den sikkerhedsvejledning hvor hver enkelt flaske med kemikalisk indhold skulle
indskrives i.
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og diskutere begrebet sikkerhed i en isoleringsvirksomhed.
At Frank Stensgård netop er
så fokuseret på det sikkerhedsmæssige område er ingen
tilfældighed. "Det er vigtigt at
passe på sine ansatte, og derfor
skal de rigtige foranstaltninger
være tilstede". Med denne
holdning er det både forståeligt
og en selvfølge, at Altisol ikke
har oplevet nogen arbejdsrelaterede sager inden for de
seneste år, og at de på deres
sidste tilsyn fra arbejdsmiljøet
modtog en grøn smiley.
Efter første screening blev Altisol dog pålagt et ekstra tilsyn,
da der var enkelte faktorer ved
eftersynet, som ikke levede op
til standarden. Dette inkluderede blandt andet maskiner,
hvorpå der skulle monteres

Standarden af arbejdsmiljøet
hos de forskellige isoleringsvirksomheder har i løbet af året
været meget vekslende, og der
er afgivet både grønne og gule
smileys til virksomhederne.
En af de virksomheder, der
kan profilere sig med at have
indkasseret den grønne smiley,
er Altisol, der fremover kan
markedsføre sig over for både
nuværende og kommende
ansatte som en virksomhed
med et godt arbejdsmiljø. Dette
både psykisk og fysisk. ■

Hvis screeningen af virksomheden viser, at alle krav er


































nødstop, tom emballage der
skulle afskaffes mere miljørigtigt og flasker, der skulle
indskrives i en sikkerhedsvejledning.
Disse sager blev hurtigt gennemgået og ændret hos Altisol,
velvidende om, at de havde et
nært forestående tilsyn i sigte,
og at det er vigtigt at skabe
de rigtige omstændigheder og
bedste vilkår for sine ansatte.
"At tingene bliver rettet hurtigt,
er da kun en selvfølge", udtaler
Frank Stensgård, der kun har
sig selv at takke for Arbejdstilsynets flotte udtalelser, der
blandt andet påtalte, at Altisol
har den helt rigtige indstilling til
arbejdsmiljøet og fuld forståelse
for betydningen af denne.
For Altisol og Frank Stensgård
har den grønne smiley dog ikke
ændret det store. De ansatte
er blevet bekendt med denne,
men den har ikke haft nogen
betydning i markedsføringen af
virksomheden.

Her fremviser Frank Stensgård den maskine hvorpå montering af nødstop var
påkrævet.

er dog sikkert. Altisol har fuld
forståelse for deres arbejdsmiljømæssige ansvarsområde over
for deres ansatte og gør en dyd
ud af at leve op til denne. ■

Yderligere oplysninger:
For at finde flere informationer
om Arbejdstilsynets nye smileyordning, tjek www.at.dk. Her
kan du også finde oplysninger
om, hvilke krav Arbejdstilsynet
stiller på det sikkerhedsmæssige område og tjekke, hvilken
smiley de forskellige isolerings-

Om det er den jyske beskedenhed, der er skyld i dette eller
det faktum, at en yderligere
markedsføring ikke er nødvendig for den succesrige virksomhed, er vi ikke bekendt med. Et

virksomheder er blevet tildelt.
Læs også Arbejdstilsynets APV
tjekliste til isoleringsarbejdet
på www.dibnet.dk

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Vi isolerer Rådhuspladsen!
EM for isoleringslærlinge 2008 i København
i perioden 3.-6. september
Det faglige udvalg for isoleringsfaget gennemfører sammen med DIB og den internationale forening for teknisk
isolering (FESI) europamesterskabet for isoleringslærlinge i
2008. Arrangementet starter
med reception på Københavns
Rådhus, hvor bl.a. beskæftigelsesborgmester Jakob Hougaard
taler. Efterfølgende går det løs
på selve Rådhuspladsen.
Der vil blive opsat to store telte
på Rådhuspladsen på i alt 540
m2, så faget og isoleringsbranchen for alvor bliver synlige i
det københavnske gadebillede.

Deltagere i mesterskabet
Tilmeldingerne til mesterskaberne er nået op til 12 lande
hvilket er Sverige, Norge,
Østrig, Tyskland, Polen,
Schweiz, Frankrig, Holland,
Ungarn, England, Finland og
Danmark. Ialt med 20 lærlinge.

Ved mesterskabet i 2006 i
Dubrovnik deltog 10 lande og
10 lærlinge.
For Danmark deltager Brian
Buckholz, B.L. isolering og Mikkel Hald Johannesen, Danisol,
Teknisk Isolering. Mikkel er
udlært i Persolit.

Nyt tiltag under mesterskabet
- miljøpris
I forbindelse med mesterskabet vil eleverne blive tilbudt
at deltage i en konkurrence,
som dels består af spørgsmål
inden for miljøområdet og dels
består af en vurdering af deres
miljømæssige tackling af de
praktiske opgaver.
Jørgen Andersen, tidligere
Arbejdstilsynet og specialist på
området, vil stå for konkurrencen.
Miljøminister Connie Hede
gaard vil blive inviteret til at
overrække prisen.

Fagets producenter
Fagets trofaste sponsorer har
givet tilsagn om at støtte arrangementets gennemførelse. Det
drejer sig om firmaerne:

Københavns
kommunes
klimafestival

Rockwool A/S
Saint-Gobain Isover a/s
Armacell
Armadan
Weiss Isolering A/S
Scantool Group

Københavns kommune
gennemfører i de samme
dage en festival, hvor
temaet er miljø og klima.

Sponsorerne kan træffes på
Rådhuspladsen under hele arrangementet, hvor man kan få
råd og vejledning vedr. brug af
deres produkter.
DIB afholder samtidig medlemsseminar i DI den 5. september
2008 kl.9.30, hvor leverandørerne orienterer om nyheder
inden for materialeområdet.
(Læs mere på dibnet.dk) ■

Program for gennemførelse af EM 2008 for isoleringslærlinge
på Rådhuspladsen i København, i perioden 3.-5. september
3. september 2008		
19.00
		
		
4. september 2008

5. september 2008

Ankomst til København og indkvartering
FESI velkomst på Københavns Rådhus,
ved borgmester Jakob Hougaard og Frank
Thaulow, Det faglige udvalg for isoleringsfaget

08.00	Velkomst ved Marita Bjorklund, FESI samt orientering på
konkurrencepladsen ved Bjarne Wind
09.00
Start på mesterskabet
12.00-13.00
Frokost, DI
14.30
Bedømmelse af opgaver, første del
17.00
Stop for første dag
08.30
12.00-13.00
15.00
15.15
19.00

6. september 2008		

Mesterskabet fortsætter
Frokost, DI
Mesterskabet slutter
Bedømmelse af opgaver
Prisoverrækkelse og gallamiddag, DI
Hjemrejse.

Klimafestivalen finder i
år sted omkring Højbro
Plads (den centrale del)
og lokalt i alle bydele
(arrangeret af Agenda 21
centrene). Den centrale
del har 3 temaer: Klima
og Borger, Mad og Marked samt Klima og Cykler.
Der lægges i år vægt på,
at det er inddragende og
aktive aktiviteter.
København er blevet
verdens Miljømetropol
og har dermed bevist, at
miljøhensyn giver ekstra
dynamik i byudviklingen.
Københavnerne og deres
gæster kan mærke og se
forbedringerne, samtidig
med at byen tager aktivt
medansvar for den globale miljøudvikling.
Det er aftalt med Københavns kommune, at vi
i forbindelse med vores
arrangementer yder hinanden gensidigt PR.
Vi glæder os til at se hele
branchen i København til
september.
Jan Mogensen, sekretær
Det faglige udvalg for
isoleringsfaget,
tlf. direkte 35 87 87 32
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Medlemsfortegnelse for foreninge
FIRMA	ADRESSE	TLF./FAX	MAIL

INTERNET

ACTIV A/S

Højevej 14, 4900 Nakskov

Tlf.: 5491 0190 · Fax: 54922567

info@activ-as.dk

www.activ-as.dk

Altek Trading ApS

Skoleparken 116, 8330 Beder

Tlf.: 8611 8555 · Fax: 86118487

info@altek.dk

www.altek.dk

Altek Trading ApS

Nydamsvej 43, 8362 Hørning

Tlf.: 8692 3390 · Fax: 86923394

info@altek.dk

www.altek.dk

Altisol Teknisk Isolering

Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig

Tlf.: 9781 0200 · Fax: 97810259

frank@isolering.com

www.isolering.com

Andersen's Isolering ApS

Krakasvej 15, 3400 Hillerød

Tlf.: 4824 2056 · Fax: 48242058

andersen.isolering@adr.dk

www.andersens-isolering.dk

B. L. Isolering ApS

Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV

Tlf.: 6617 2074 · Fax: 66172079

bl-isolering@mail.tele.dk

www.bl-isolering.dk

B T ISOLERING APS

Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby

Tlf.: 3253 7774 · Fax: 32531326

bti@post4.tele.dk

www.bt-isolering.dk

Olaf Bahn Isolering A/S

Pi 1, 8382 Hinnerup

Tlf.: 8621 0099 · Fax: 86215114

isolering@olaf-bahn.dk

www.olaf-bahn.dk

Ballerup Isolering A/S

Tempovej 37B, 2750 Ballerup

Tlf.: 4466 6960 · Fax: 44669600

hans@ballerup-isolering.dk

www.ballerup-isolering.dk

BV-Isolering v/Ole Buhl

Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf.: 7568 2166 · Fax: 75682187

ole@bvisolering.dk

www.bvisolering.dk

Brdr. Christensen’s
Monterings & Isoleringsfirma

Gasværksvej 2, 4930 Maribo

Tlf.: 5478 2188 · Fax: 54783188

brdr.christensen@mail.dk	

dan-isoleringsteknik

Havnepladsen 12-14, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9843 3838 · Fax: 98410038

dan-iso@mail.tele.dk

Dantec Isolering A/S

Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 4319 · Fax: 48480408

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

Dantec Rørisolering A/S

Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby

Tlf.: 4344 4319

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

Kr. Dreyer A/S

Vigerslevvej 284B, 2500 Valby

Tlf.: 3630 4600 · Fax: 36304605

kr@dreyer.dk

www.dreyer.dk

Grenaa Isolering ApS

Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup

Tlf.: 8633 4202 · Fax: 86334868

jonas@grisolering.dk

www.grenaaisolering.dk

Grøndal Isoleringsteknik

Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals

Tlf.: 7022 5354

grondahls@isoleringsteknik.dk

www.isoleringsteknik.dk

H H ISOLERING

Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse

Tlf.: 4717 3347 · Fax: 47173503	

H H Isolering A/S

Vævergangen 18, A+B, 2690 Karlslunde

Tlf.: 4615 0872 · Fax: 46150486

hanshanseniso@firma.tele.dk

Hasselager Isoleringsforretning A/S

Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager

Tlf.: 8628 3431 · Fax: 86286519

mail@pjuln.dk

www.hasselagerisolering.dk

Brdr. Hoppe Isolering ApS

Højvangen 9, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 5380 · Fax: 48482180

hoppe@hoppes.dk

www.hoppes.dk

IKAS ISOLERING A/S

Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg

Tlf.: 8627 2877 · Fax: 86272908

bc@ikas-isolering.dk

www.ikas-isolering.dk

J C ISOLERING APS

Snedkervej 8, 2630 Taastrup

Tlf.: 4399 0702 · Fax: 43990869

jc.iso@mail.tele.dk

www.dib-net.dk

ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE

Hammeren 10, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7516 8100 · Fax: 75167530

j.kynde@get2net.dk

www.jorgen-kynde.dk

Kaefer ApS

Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf.: 7362 6062 · Fax: 73626061

morten.haderup@kaefer.com

www.kaefer.com

LM Isolering ApS

Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde

Tlf.: 4675 5494 · Fax: 46755495

lej@lm-isolering.dk

www.lm-isolering.dk

Marine Isolering

Foldbakvej 68, 9870 Sindal

Tlf.: 9848 4814 · Fax: 98484833

hans@foldbakken.dk

Nivisol ApS

Engvej 6, 2990 Nivå

Tlf.: 4918 0521 · Fax: 49180522

info@nivisol.dk

www.nivisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 70, 4230 Skælskør

Tlf.: 5819 5050 · Fax: 58196060

skaelskoer@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 8233, 9220 Aalborg øst

Tlf.: 9635 2222 · Fax: 96352233

aalborg@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Knallen 2, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9842 9066 · Fax: 98429117

frederikshavn@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Industrivej 39, 2605 Brøndby

Tlf.: 7011 7744 · Fax: 70127744

koebenhavn@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S, FREDERICIA	

Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia

Tlf.: 7592 9000 · Fax: 75922664

fredericia@norisol.dk

www.norisol.dk

Nykjær Isolering A/S

Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ

Tlf.: 6615 8081 · Fax: 66155081

kn@nykjaer-isolering.dk

www.nykjaer-isolering.dk

NYTECH ISOLERING A/S

Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 8333 · Fax: 75457444

jegh@nytechisolering.dk

www.nytechisolering.dk
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FIRMA	ADRESSE	TLF./FAX	MAIL

INTERNET

PALCON PLADE-ISOLERING
v/Palle Sørensen

Hjulmagervej 15A, 7100 Vejle

Tlf.: 7585 9244 · Fax: 75859245

palle@palcon-iso.dk	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Lindøalleen 103, 5330 Munkebo

Tlf.: 6597 4450 · Fax: 65976780

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Diskovej 2, 7100 Vejle

Tlf.: 7582 1722 · Fax: 75821973

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Håndværkerbyen 10, 2670 Greve

Tlf.: 4369 1111 · Fax: 43691455

persolit@persolit.dk

www.persolit.com	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Flakagervej 5, 4400 Kalundborg

Tlf.: 5951 6320 · Fax: 59517825

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7020 0613 · Fax: 70200631

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby

Tlf.: 9632 1030 · Fax: 96321039

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Allan Ploug A/S

Trekronergade 124, 2500 Valby

Tlf.: 3645 3636 · Fax: 36453631

allan@aploug.dk

www.aploug.dk

PM Teknisk Isolering ApS

Skelvej 20, 2640 Hedehusene

Tlf.: 4656 0100 · Fax: 46597079

pmtek@pmtek.dk

www.pmtek.dk

POLY-CAP ApS

Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 4640 4751 · Fax: 46403054

poly-cap@mail.dk	

Randers Isolering A/S

Fuglebakken 1, Randers By, 8900 Randers

Tlf.: 8641 0201 · Fax: 86406222

info@randers-isolering.dk

www.randers-isolering.dk

Roskilde Isolering ApS

Vindingevej 34, 4000 Roskilde

Tlf.: 4635 4212 · Fax: 46321239

bs@roskilde-isolering.dk

www.roskilde-isolering.dk

SAKI Isolering ApS

Gunnar Clausensvej 26A, 8260 Viby J

Tlf.: 8654 5433 · Fax: 86545533

isolering@saki-as.dk

www.saki-as.dk

SCANISOL A/S

Postboks 119, 4600 Køge

Tlf.: 5665 7174 · Fax: 56657386

info@scanisol.dk

www.scanisol.dk

SILKEBORG
ISOLERINGSFORRETNING

Hvinningdalvej 84, 8600 Silkeborg

Tlf.: 8681 6722 · Fax: 86816712

silkeborg-isolering@mail.dk	

SN Gruppen A/S

Ellekær 7, 2730 Herlev

Tlf.: 3969 0692 · Fax: 39690662

sngruppen@email.dk

S R ISOLERING A/S

Ringstedvej 178C, Kvanløse,4300 Holbæk

Tlf.: 5918 3701 · Fax: 59183132

s.r.isolering@mail.tele.dk

Stabil Total Isolering ApS

Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde

Tlf.: 4497 5766 · Fax: 44974014

stabil@stabil.dk

Svale Isolering ApS

Rengevej 25, 4660 Store Heddinge

Tlf.: 5657 4849 · Fax: 56574449	

BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING

Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup

Tlf.: 3251 5677 · Fax: 32525677

brdr.svensson@mail.dk

www.brdr-svensson.dk

Sydjydsk Isolering ApS

Industrivej 8, 6630 Rødding

Tlf.: 7484 1800 · Fax: 74841801

mail@sydjydsk-isolering.dk

www.sydjydsk-isolering.dk

Teknisk Isolering ApS

Skovvej 10, 4684 Holmegaard

Tlf.: 5556 2332 · Fax: 55562390

teknisk-isolering@post11.tele.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS

Allerupvej 35, 5672 Broby

Tlf.: 6263 1393 · Fax: 62631394

mail@tif-fyn.dk

www.jh-fyn.dk

Terton ApS

Industriholmen 80, 2650 Hvidovre

Tlf.: 3879 1133 · Fax: 38790055

morten@terton.dk

www.terton.dk

Vest Isolering ApS

Guldagervej 107, Guldager, 6710 Esbjerg V Tlf.: 7511 6068 · Fax: 75117298

info@vest-isolering.dk

www.vest-isolering.dk

Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson

Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup

vimo-isolation@mail.tele.dk

Ja, jeg vil gerne modtage

Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701

www.sn-gruppen.dk

www.stabil.dk

send den til:

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

By:

Telefon:
Sendes i kuvert til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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