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TEKNISK

I S O L E R I N G

Status for Oplysnings- og
Kontrolordningen
På virksomhedsbesøg
hos LM Isolering
Isolering af vvs rør efter
bestemmelserne i DS 452

Rockwool Universal Rørskål

NU ENDNU
STRRE
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.
+AN LEVERES MED OG UDEN TAPE
,EVERES KUN MED TAPE
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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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Forsidefoto viser udsigten fra kontroltårnet på Rigshospitalet
udover helikopterplatformen som Kontrolordningen besøgte i
januar 2008.

Formanden har ordet
Af Lars Graff, Formand april 2008

Som de fleste sikkert er bekendt med, kunne parterne ikke blive enige om en ny landsdækkende
prisliste. Under overenskomstforhandlingerne
brugte vi netop megen energi på spørgsmålet om,
hvad der skulle ske, såfremt vi ikke kunne blive
enige om en ny landsdækkende prisliste. Derfor
mener vi, at det er de nuværende prislister fra ØST
og VEST, som stadig er gældende. Den opfattelse
deler 3F dog ikke, hvorfor der skal holdes en faglig
voldgift for at afklare denne tvist.
Prøveperioden på 2 år for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering er nu gået, og
vi skal tage stilling til, om Kontrolordningen skal
være permanent. DIB's bestyrelse mener, at Kontrolordningen skal forsætte, dog som en frivillig
ordning. Det har en række fordele, som vil betyde,
at Oplysnings- og Kontrolordningen vil kunne
favne bredere. Vi vil kunne tilbyde medlemskab

af Oplysnings- og Kontrolordningen til andre og
ikke som i dag, hvor der kræves medlemskab af
DIB. Såfremt Kontrolordningen bliver frivillig og frit
tilgængelig til byggeriets parter, vil de rådgivende
ingeniører nemmere kunne beskrive, at de tekniske isoleringsopgaver skal udføres af medlemmer
af Oplysnings- og Kontrolordningen.
Til september er DIB vært for den europæiske
isoleringsforening FESI. Den 4.-5. september 2008
bliver nogle spændende men også meget hektiske
dage. Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil
lægge vejen forbi Rådhuspladsen i København,
hvor europamesterskabet for isoleringslærlinge
2008 bliver afholdt på Rådhuspladsen. I Industriens Hus kan du om fredagen den 5. september
deltage på et DIB seminar, hvor leverandørerne
vil opdatere dig om det sidste nye inden for branchen. ■

DIB og branchens aktivitetskalender
10.-12. april 2008

Studietur til "ISO '08"

Weisbarden, Tyskland

25. april 2008

DIB generalforsamling 2008 og gallamiddag

Hotel Koldingfjord, Kolding

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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"I regn og slud,
Kontrolordningen skal ud!"

Som Poul Rand udtalte på toppen af Rigshospitalet "Først kom
prinsparret, så kom vi". Her ses
Anne Mette Høiler og Poul Rand
i fodsporene på prinsparret.

Tekst: Ditte Duus Gjessing

Udendørs gulvvarme
Hverken højdeskræk eller iskold
kulde kunne afskrække Kontrolordningen, der drog med isoleringsfirmaet Allan Ploug A/S
til toppen af Rigshospitalet for

På en iskold dag i januar 2008 trodsede Kontrolordningen det hårdføre vejr
og tog på kontrolbesøg med Allan Ploug A/S, der netop har færdiggjort et
isoleringsprojekt på Rigshospitalets nye helikopterplatform, centralt placeret på toppen af Rigshospitalet, 71 meter over land.
at tjekke det snesmeltningsanlæg, de havde isoleret, og som
resulterede i, at den primære
arbejdsopgave for Allan Ploug
A/S har bestået i at holde på
varmen i mere end en forstand.

Snesmeltningsanlægget, der
har til formål at holde platformen isfri i årets koldeste perioder, består af 10 km. varmerør,
der konstant cirkulerer 600
liter vand rundt i timen. Den
indeholder glykol, der sørger
for at platformen holdes varm
og sikrer derved helikopteren
en gnidningsfri landing.

af centralkomplekset. Under
byggeriet har det derfor været
nødvendigt, at iføre bygningsarbejderne livlinier samt etab
lere to sikkerhedsnet under
platformen, i tilfældet af at
en uheldig medarbejder skulle
miste fodfæstet.

Anlægget er blevet isoleret
med 40 mm. Isover rørskåle og
efterfølgende tildækket med
aluminiumsbeslag for at sikre
isoleringens holdbarhed.

Isoleringsarbejdet blev af Kontrolordningen godkendt uden
anmærkninger, og Kontrolordningen kunne konstatere,
at isoleringen af projektet var
udført optimalt.

Godkendt uden
anmærkninger

"Højt at flyve, dybt at falde"

Her ses Allan Ploug sammen med to af de vigtigste samarbejdspartnere på
projektet; Driftschef Mogens Thrane, Rigshospitalet og Ingeniør John Wellendorph, Balslev A/S.
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Helikopterlandingspladsen, som
fremover skal sikre markant
bedre muligheder for hurtig
og effektiv behandling af de
svært tilskadekomne og akut
syge patienter, er endvidere
blevet så stor, at den rækker
ca. 5. meter ud over hver side

Til sidst var der kun tilbage
at tage de 16 etager ned til
land igen og tilbagelægge det
ugunstige vind og vejr, som
Rigshospitalet nu er i stand
til at trodse ved hjælp af den
færdigisolerede helikopterplatform. ■

Væsentlige ændringer
i BR 2008 for passiv
Brandisolering
Tekst:
Peter Kure,
salgschef Rockwool

Det nye bygningsreglement BR08, der trådte i kraft 1. februar 2008 med
overgangsperiode frem til 1. august 2008, får væsentlig betydning for
passiv brandsikring.

BR08 § 5.1, stk. 2. tilsiger, at:
”Brandsikkerheden i en bygning
skal opretholdes i hele bygningens levetid”. Vejledningen
siger, at: ”For at brandsikkerheden i en bygning kan opretholdes i hele bygningens levetid,
bør de brandtekniske installationer og bygningsdele løbende
kontrolleres og vedligeholdes". Dette har tidligere været
normalt ved brandtekniske
installationer som sprinkleranlæg og brandspjæld, men nu er
der altså også lovgivet omkring
kontrol af bygningsdele.

udarbejdet af Dansk Standards
normudvalg på området.
Normen ligger tæt op af de
nye fælleseuropæiske Eurocode standarder, der forventes
at træde i kraft i Danmark 1.
januar 2009. Dette medfører, at
sikkerhedsniveauet justeres lidt
ned. Danmark har hidtil ligget
ekstraordinært højt, så der gås
ikke på kompromis med sikkerheden. Konkret betyder det,
at der kan bruges lidt mindre
stål, beton og træ i konstruktionerne.

Det betyder, at brandvægge og
etagedæk løbende bør eftergås
og kontrolleres, om de fortsat
er intakte. Dette område er i
forvejen et forsømt område,
hvor ændring af kabel, ventilation og rørgennemføringer
ofte kræver en gennemboring
af eksisterende brandvægge og
etagedæk. Desværre efterlades
disse arbejder alt for ofte med
åbne huller i de eksisterende
konstruktioner med store risici
for brandsmitte i tilstødende
brandceller.
Der findes en lang række
systemer og løsninger til dette
område. Rockwool har i 2007
indført et samlet system til
dette område. Se andet sted i
bladet om dette.
BR 2008 henviser yderligere til
de nye normer for konstruktioners sikkerhedsniveau, som er

Mht. varmeisolering af tekniske installationer er der i BR08
ingen ændringer, men det skal
huskes, at den forrige ændring
i BR95 tillæg 12 omkring energirammen og medregning af
varmetab fra tekniske installationer skal medregnes i denne.
Grundreglen er, at DS 452 skal
følges. Det er en misforståelse,

at varmetab fra tekniske installationer kommer bygningen til
gode, idet varmetab specielt i
sommerperioden kræver ekstra
køling, som i energirammeberegningen kræver væsentligt
mere energi end den lille fordel,
der ligger i ”ekstra varme” i
vinterperioden. ■

Det skal her bemærkes, at slankere stålkonstruktioner betyder
lavere UA-forhold til beregningen af isoleringstykkelsen, der
vil øges, når ståltykkelsen går
ned.
BR 08 har ud over ændringer
i kapitlet om brand en lang
række ændringer på andre
områder. Det tidligere småhusreglement og bygningsreglementet er nu lagt sammen i ét
dokument. Fristen for anmeldelse til kommunen er reduceret til 2 uger for alle byggerier.
Der er indført funktionskrav
på flere områder, der vil give
byggeriet flere muligheder for
at udvikle innovative løsninger.
Bebyggelsesprocenten øges fra
25 % til 30 %, og alle lukkede
overdækninger skal fremover
regnes med. Der er skærpede
lydkrav i etageboliger og undervisnings- og institutionsbyggeri
samt mange flere ændringer.
DIB Teknisk Isolering
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Lukning af gennemføringer med nye

Conlit produkter
Tekst: Erling Olsen,
Produktionsleder Rockwoll
Bygningsreglementet 2008
stiller nu krav om regelmæssig kontrol og vedligehold
af brandvægge og bærende
konstruktioner, herunder at de
fortsat lever op til de krav, der
stilles. Det betyder, at samtlige
gennemføringer af ventilationskanaler, kabler og rør dels skal
tættes efter forskrifterne og løbende skal kontrolleres. Kravet
om løbende kontrol er nyt.
Conlit gennemføringsprogram
sikrer, at en brand ikke kan vandre fra rummet, hvor branden
er opstået til rummet ved siden
af, f.eks via huller og sprækker omkring rør, kanaler eller
kabler. Som udgangspunkt er
der tænkt i, at det skulle være
enkelt at montere, samtidig
med at det skulle dække et
større spektrum, end noget
andet system gør i dag.

Enkelt at montere:
Når man kommer ud til et boret
hul, hvor der f.eks. går et varmtvandsrør igennem, skal man have
3 dele med for at klare opgaven: en Conlit brandbøsning, en
tube Conlit brandfugemasse og
en label til at montere på væggen samt de Universalrørskåle,
der alligevel skal anvendes til
varmeisolering af røret.

Til større huller anvendes
evt. Conlit Brandskotplade,
der skæres til og fuges langs
kanterne.

Hvad omhandler Conlit
systemets MK godkendelse?
Systemet dækker både tunge
og lette vægge samt tunge etageadskillelser. Conlit systemet
er godkendt til følgende typer
af brandgennemføringer:
• Udsparinger
• Borede huller
• Stål- og støbejernsrør, maks.
udvendig diameter 324 mm.
• Kobberrør, maks. udvendig
diameter 108 mm.
• Compositrør i Alu/ er maks.
udvendig diameter 54 mm.
• Compositrør i Alu/PP/Fiber,
maks. udvendig diameter 54
mm.
• Plastrør, maks. udvendig
diameter 110 mm, dog afhængig af godstykkelsen og
materiale
• Kabler, herunder el-, signalog lyslederkabler, som samles
i et bundt med et maks.
tværsnit på 100 mm.

Conlit brandlukningssystem
består kun af 7 dele:
Med denne plade lukkes udsparinger.

Anvendes til fastklæbning af
Conlit Brandskot og sammenklæbning af Brandskot stykker.

Conlit Brandkit:

Conlit Brandskotplade er en
plade med en hvid vlies på
ydersiden, som evt. kan males
med alm. væg eller loftmaling.
På bagsiden er placeret en
alufolie. Man anvender 2 stk.
Brandskotplade pr. hul, hvor
man vender alufolien mod
hinanden.

Conlit brandbøsning:
En Conlit Brandbøsning er en
specielt hård rørskål af ubrændbar stenuld.
Denne brandbøsning bruges,
hvor rør føres gennem huller
i vægge og etageadskillelser.
Conlit brandbøsningen tilpasses
i længden i forhold til tykkel
sen på væggen eller dæk. De
leveres i 1 meters længde,
som man tilpasser, og evt. rest
kan man så anvende i næste
gennemføring. Derved undgås spild. Herefter monteres
min. en rørskål på hver side af
væggen/dækket. Hvis DS 452
kræver større isoleringstykkelse
på resten af røret, kan det uden
videre benyttes. For at undgå
for mange boreskift er brandbøsningen tilpasset til følgende
hulstørrelser, 60 mm, 80 mm,
100 mm 130 mm, 150 mm,
180 mm, 220 mm og 250 mm.

Conlit brandfugemasse:
Conlit Brandskotplade:

Conlit klæber:

Anvendes til evt. smalle fuger
omkring rørgennemføringer og
til montage af Conlit Brandskot.

Anvendes til tætning og spartling i spalter og fuger.

Conlit brandsvøb:
Er en ca. 1,1 mm tyk ”måtte”,
som danner et brandisolerende
skum ved brandpåvirkning.
Pakkes rundt om kabler.

Conlit brandstop:
Er et pulver (gipsbaseret),
som røres op med vand til en
pastaagtig eller kitagtig masse.
Bruges til brandisolerende udstøbning i etageadskillelser og/
eller til opmuring/pudsning af
åbninger i vægge. Er godkendt
op til R120.

Mærkning og
registreringsblok:
Til MK godkendelsen hører en
label, som den enkelte lukning
skal mærkes med.
Af labelen fremtræder MK godkendelsesnr., udførende firma
og montør.
Til hjælp er der lavet en registreringsblok, hvor man kan anføre
lukningsnr. osv. til indskrivning i
byggeriets lukningsoversigt.

Hjemmeside:
Gå ind på hjemmesiden
www.Rockwool.dk og se Conlit
brochuren ”Brandsikring sat i
system” og Arbejdsvejledningen
eller kontakt jeres Rockwool
konsulent. ■

Komplet isoleringsguide online
Nyt komplet online værktøj fra Rockwool
A/S letter arbejdet og sparer kostbar tid i
både projekterings- og udførelsesfasen.
Rockwool A/S introducerer nu et helt nyt
online værktøj, der integrerer en række
af virksomhedens velkendte værktøjer på
Rockwool.dk i ét komplet værktøj. Dermed får de projekterende og udførende
på blot én skærmside et komplet overblik
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med alle de oplysninger, der er behov for i
forbindelse med isoleringsløsninger: konstruktionsopbygning, isoleringsmetode,
relevante produkter, materialeegenskaber,
arbejdsvejledninger, CAD-tegninger og
meget mere.
Rockwool Guiden hjælper dermed både
projekterende og udførende med at få
fuldt overblik, spare tid og opnå sikkerhed

for korrekte løsninger, uanset om valget
omhandler bygningsisolering, tagisolering,
teknisk isolering eller facadeisolering.
Guiden er ajourført med gældende lovgivning i bygningsreglementet og letter
dermed arbejdet med at vælge løsninger,
der lever op til energikrav og tæthedskrav.
Du finder Rockwool Guiden på
www.rockwool.dk

Isolering af VVS rør
(Vand, Varme og Sanitet)
Tekst: Gerner Jørgensen, Executive Marketing Representative

VVS rør ligger alle i et temperaturområde, hvor isoleringstykkelsen til rørisoleringen bliver
reguleret af bestemmelserne
i DS 452 (Termisk isolering af
tekniske installationer).
Denne standard beskriver,
hvilke faktorer, der skal tages
højde for ved isolering af tekniske installationer og sørger
samtidig for, at vi overholder
europæiske standarder for at
begrænse energitab og for at
forhindre, at der sker skader
på personer, dyr eller installationer.
Beregning af isoleringstykkelser
efter DS 452 er ganske kompleks, da der skal tages højde
for mange parametre.
• Medietemperatur
• Omgivende temperatur
• Rørdimension
•V
 armeledningsevne på isoleringsprodukt
•D
 riftparameter, - (Tiden anlægget er i drift)
•K
 onvektion (den omgivende
lufts bevægelse)
• E mmision - (Mat eller blank
overflade på isoleringen).

Isoleringsklasser og
Isoleringstykkelser
DS 452 deler rør ind i isoleringsklasserne 1–4. Klasse 4
kræver størst isoleringstykkelse.
Disse klasser bestemmes efter
hvor lang tid installationen
(røret) er i drift og temperaturforskel mellem medie temperatur og omgivende temperatur.
Et varmvandsrør, hvor hovedledningen er forsynet med en
pumpe som kører hele tiden,
skal isoleres efter klasse 3,
hvorimod fordelingsledningen
hen til vandhanen kun skal
isoleres efter klasse 2, selvom
det er ”det samme vand” som
løber i ledningen.

Hvor er røret placeret
Isoleringstykkelsen på rør
beregnes også ud fra hvor i
bygningen røret er placeret, og
om røret er placeret inden for
husets klimaskærm, på loftet
eller som en del af installationen ude i det fri. F.eks. mellem
to bygninger, hvor fyret står i
den ene bygning og beboelsen er i den anden. I sådanne
tilfælde kan ”det samme rør”,
i princippet isoleres efter alle
isoleringsklasser på sin vej fra

varmekilde til radiator. DS 452
skelner mellem opvarmede rum
og uopvarmede rum. Grænsen
er fastsat til over eller under
18 °C.
Det har yderligere betydning
for tykkelsen af isoleringen om
overfladen er mat eller blank,
og om rørene er monteret med
en alu-kappe i det fri.

Pladsbehov og materialevalg
Isolatøren har brug for plads til
at montere isolering på rørene.
Regler for dette er beskrevet
i DS 1104. Som hovedregel
skal der være 50 mm imellem
færdig isolering og andre rørs
isolering, væg, loft osv. Det
kniber ofte med den fornødne
plads. Enten fordi rørlæggeren
har placeret rørene for tæt,
eller de fysiske forhold ikke tillader det traditionelle materialevalg I visse tilfælde kan man
afhjælpe dette ved at kigge lidt
på materialevalget. Rørskåle
isolerer bedre end lamelmåtter. Og Armaflex isolerer bedre
end mineraluld. Mineraluld
produceres ofte i tykkelser
med interval på 10 mm. Dvs.
isoleringsprodukter leveres i
isoleringstykkelserne 20, 30, 40

mm osv. Armaflex eller Tubolit
leveres f.eks. i 13, 19 og 25
mm isoleringstykkelse.
Ved at vælge et alternativt isoleringsprodukt til rør som ligger
tæt, kan der både spares plads
og opfylde isoleringskravet på
det givne rør optimalt.

Der er trods alt hjælp at hente
Selvom dimensionering af VVS
isolering kan forekomme lidt
indviklet, er der stor hjælp at
hente hos producenterne af
isoleringsmaterialer. Armacell,
Isover og Rockwool har tabeller
i håndbøger og beregningsværktøjer på deres respektive
hjemmesider.
www.armacell.com
www.isover.dk
www.rockwool.dk
I beregningsprogrammerne er
det muligt at se, hvilken konsekvens det får hvis et rør f.eks.
beklædes med en aluminiums
kappe, eller hvis der er kraftig
konvektion.
Det er derfor relativt enkelt
at vælge det rigtige produkt
og beregne den korrekte
isoleringstykkelse til sin VVS
isolering med de værktøjer som
findes i dag. ■
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Den venlige stemning på kontoret
afspejler tydeligt det gode arbejdsforhold imellem de to ejere.

FIRMAPROFILEN

LM-Isolering
– et synonym for succes
Tekst: Ditte Duus Gjessing

En indbringende beslutning
"Vi har travlt, meget travlt".
Sådan beskriver Leif Jørgensen
den nuværende situation for arbejdspresset i LM Isolering, der
har været i stigende fremgang
siden overtagelsen af virksomheden i februar 2005, som i
dag omfatter 11 fuldtidsansatte
isolatører.
Inden overtagelsen af LM-Isolering var virksomheden en del
af Albertsen & Holm, hvor både
Maria Holm og Leif Jørgensen
var fastansat.

For LM Isolering, der i dag ledes af Maria Holm og Leif Jørgensen, skal opskriften på virksomhedens succes findes i et unikt partnerskab bestående af
lige dele professionalisme, interesse og erfaring inden for isoleringsfaget.

bertsen & Holm i februar 2005,
besluttede Maria og Leif sig for
at overtage den del af virksomheden, som de begge havde
været glade for at arbejde i,
og som de fælles ønskede at
videreføre.

kundekreds bestående af tidligere arbejdskolleger, der alle
har haft et personligt forhold

til de to indehavere, og derfor
kender kvaliteten af det udførte
arbejde.

Denne beslutning har efterfølgende vist sig at være indbringende for de to ejere, da
virksomheden siden overtagelsen kun har oplevet en stigning
i arbejdsopgaver og økonomisk
fremgang.

Usædvanligt makkerpar
Da virksomhedens tidligere ejer,
Peter Holm ønskede at sælge
LM Isolering samtidig med Al-

10 l
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Ifølge Leif Jørgensen kan denne
stabilt stigende succes hovedsageligt tilskrives deres faste

Her afspejles det høje aktivitetsniveau i LM Isolering.

Der er dog ingen tvivl om, at
succesen tillige kan tilskrives
det unikke partnerskab, der
har været dominerende for
virksomheden de seneste år, og
som har adskilt sig fra andre
isoleringsfirmaer ved, at virksomhedens ejere består af både
en mandlig og kvindelig isolatør, hvilket i isoleringsbranchen
kan betegnes som usædvanligt.
For Maria er der dog intet
usædvanligt over hendes valg
af branche, da hun altid har
vidst, at hun ikke var egnet til
at arbejde på kontor. "Jeg kan
ikke se mig selv arbejde på et
kontor med 14 andre kvinder",
udtaler Maria, der dog alligevel
er endt på et kontor. Dog uden
de 14 andre kvinder og med
den unikke stillingsbetegnelse
som medejer af en isoleringsvirksomhed.

faktor, der kan siges at være
bestemmende for den succes,
som virksomheden har oplevet.
Ifølge begge ejere er det
kvalitetsniveauet af det udførte
stykke arbejde, der tillægges
den vigtigste rolle, og som
kendetegner LM Isolering.
Maria har tidligere vundet
guldsaksen, der er en præmie,
som gives til den lærling, der
klarer sig bedst ved svendeprøven i Audebo, og som udfører
et stykke arbejde af højeste
kvalitet.
Endvidere bliver Kontrolordningen altid benyttet i arbejdsopgaver udført af LM Isolering,
og som Leif Jørgensen forklarer: "Man må bakke op om
Kontrolordningen, hvis den skal
fungere. Og det skal den!"

Højt kvalitets- og
serviceniveau

Lad drømme blive til
virkelighed

Kønnet er dog ikke den eneste

Dette engagement tillige med

Det er altid godt at se foreningen repræsenteret.

et isoleringsarbejde udført af
højeste kvalitet har været medvirkende til virksomhedens stigende interesse fra kundesiden,
og som har medført, at LM
Isolering på deres hjemmeside

uden at prale kan markedsføre
sig selv med udsagnet.
"Lad os komme an på en
prøve og gøre dine ønsker og
drømme til virkelighed." ■

- 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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Her ses et billede af den ødelagte isolering, hvor Hilti brandpladen er blevet
skåret uhæmmet ud, for at gøre plads til projektets andre håndværksgrupper.

På billedet ses den færdige isolering, efter påmontering af nye brandplader.

Manglende hensyn!
Tekst: Ditte Duus Gjessing

Brandplader ødelagt
For Christian Visby, ansvarlig for
projektet og ansat i Andersen's
Isolering, har den sidste fase af
isoleringsarbejdet i Saxo Bank
udviklet sig til et skrækkeligt
scenarie, som har medført
endnu en udskydelse af det isoleringsarbejde, der burde have
stået færdigt for længst.
Alvoren af skaderne uddyber
Christian Visby ved at forklare,
at deres færdige brandlukninger, som var fastgjort
efter Hilti's system, er blevet
beskadiget i en sådan grad, at
det i visse tilfælde har været
nødvendigt at opsætte nye
brandplader.
Endvidere er de brandtætninger, som Andersen's Isolering i
sin tid monterede, inden elektrikere og andre håndværksgrupper begyndte deres arbejde, nu
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Denne udgave af Saxo Bank føljetonen skulle have været den sidste og dermed afslutningen på isoleringsarbejdet af milliard byggeriet i Tuborg Syd.
Desværre er isoleringsarbejdet gået i stå, da det har været udsat for hærværk udført af projektets andre håndværksgrupper.

enten blevet skåret eller banket
uhæmmet ud. Disse skader
udgør sammenlagt 50% af det
færdige arbejde.
Skaderne har ifølge Christian
Visby ikke blot medført et
enormt ressourcespild men
også skabt en efterfølgende
"dårlig stemning" på byggepladsen. Omgangstonen
er blevet forværret, og der er
diverse diskussioner faggrupperne imellem.

Manglende dialog
Forklaringen på dette scenarie skal ifølge Christian Visby
findes i en jævnt dårlig dialog
imellem de forskellige håndværksgrupper og kan ses som
et resultat af sjusk og tidspres.
Christian Visby forklarer endvidere, at sådanne skader alt for
ofte ses efter endt isolering og
betoner vigtigheden i at opret-

holde en god dialog og et godt
samarbejde.
Konsekvenserne af beskadigelserne har til dato skabt uro
mellem Andersen's Isolering og
deres kunde, da skaderne har
haft et omfattende økonomisk
efterspil.
Christian Visby har dog ved
hjælp af en fornuftig dialog
med deres kunde forebygget
det værst tænkelige scenarie,
der kunne have opstået hvis der
i kontrakten med Saxo Bank
var anvendt AB 92 der er et
regelsæt, som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og
entreprenør.
Hvis dette regelsæt var blevet
anvendt, mener Christian Visby,
at det kunne have været muligt
at gøre Andersen´s Isolering
ansvarlig for de påførte skader.

Ifølge Christian Visby er dette
scenarie forebygget ved at
opretholde en god dialog med
kunden igennem hele projektet, hvilket har medført, at der
i stedet er indgået en aftale,
hvor de økonomiske skader er
begrænsede til et minimum for
Andersen's Isolering.
Som dokumentation for de
anførte skader på isoleringsarbejdet har Christian Visby nu
affotograferet dem til eventuelt
senere brug.
Deadline er udsat til april, hvor
Christian Visby forhåbningsfuldt regner med, at isoleringsarbejdet er færdigt og skaderne
udbedret.
Vi laver selvfølgelig en opfølgning på dette i næste nummer
og supplerer med billeder fra
det færdige projekt. ■

isover

Her ses ULTIMATE Protect
Wired Mat, ét af produkterne i ULTIMATE Protect
serien.

ULTIMATE Protect
øger sikkerheden og
giver ekstra komfort
Den stigende anvendelse af ventilationskanaler betyder
konstant nye udfordringer, hvad sikkerheden angår.
ISOVER præsenterer nu ULTIMATE produktserien U
Protect, som er en innovation inden for isolering. Her
kombineres den højeste brandsikring, nem håndtering
og lav vægt.
Aircondition sker i dag via avancerede ventilationsanlæg og ventilationskanaler. Da disse skal beskyttes mod brand, er en pålidelig
brandsikring altafgørende. Produktserien, ULTIMATE Protect, er den
nye højeffektive isolering, der kombinerer alle fordelene ved konventionelle produkter, der benyttes til brand-, varme- og akustik
isolering.

Sikkerhed baseret på pålidelighed
ULTIMATE Protect produkterne opfylder de højeste krav til brandbeskyttelse, fra den højeste reaktionsevne over for brand til den mest
effektive brandsikring. ULTIMATE er klassificeret som ubrændbart
[A1] og er certificeret i henhold til EN 1366-1.

uldsprodukter. Den lave vægt letter montagearbejdet. Et arbejde
hvor man ofte står i besværlige arbejdsstillinger og på steder, hvor
der ikke er for meget plads. ULTIMATE Protect er endvidere let at
tilskære, bøje og forme. Mange gode egenskaber, der alle bidrager
til et bedre arbejdsmiljø.

ULTIMATE ligger tillige helt i toppen, når det gælder materialets
stabilitet og varmemodstand ved høje temperaturer. På grund at de
forbedrede egenskaber absorberer ULTIMATE også lyd op til 50 %
bedre end konkurrerende produkter.

Produktet er komprimeret, hvilket har stor betydning for økonomien og pladsen, når produkterne skal opbevares, tranporteres og
håndteres, og det er en klar fordel for logistikken på arbejdspladsen.

Hurtig og komfortabel installation

Yderligere oplysninger kontakt: Peter Hedegaard,
Salgschef System DK, Saint-Gobain Isover, tlf.: 7217 1738. ■

ULTIMATE Protect produkterne er ca. 50 % lettere end andre sten-

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

Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20
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Audebo

– en skole med muligheder
På skolen i Holbæk var kaffen varm og stemnin
gen god, da de to faglærer Henrik Mau og Johnny
Petersson inviterede inden for til et interview om
skolen, der er ansvarlig for at uddanne fremtidens
kommende tekniske isolatører.
Tekst: Ditte Duus Gjessing

Skræddersyet undervisning
På Audebo, skolen der huser
fremtidens kommende tekniske
isolatører, prioriteres individualitet og selvstændighed højt,
og undervisningsforløbet er
specielt tilpasset den enkelte
elev. Dette både for at imødekomme elevernes individuelle
ønsker, faglige behov og for at
give eleverne de bedste vilkår
for en bestået eksamen.
Ifølge Henrik Mau differentierer
elevernes faglighed sig meget,

hvilket gør det relevant at tilrettelægge undervisningen efter
den enkeltes faglige niveau. Tillige bliver undervisningsforløbet
på skolen tit forskudt, da praktikforløbet hos virksomhederne
ofte bliver forlænget på grund
af manglende arbejdskraft,
hvilket igen gør det vanskeligt
for eleverne at modtage klasseundervisning og forblive på
samme niveau.

Praktisk kunnen og
faglig viden
Praktikforløbet hos virksomhe-

Med over 10.000 medarbejdere og aktiviteter
i over 40 lande, er KAEFER den største
uafhængige virksomhed indenfor varme-,
kulde-, lyd- og brandisolering.

Mere end gode ideer.
KAE_7913_AZ_DK.indd 1
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Audebo's to smilende faglærer Henrik Mau (tv.) og Johnny Petersson (th.).

derne er en stor del af isolatør
uddannelsen, da det giver
eleverne en god forståelse og
indblik i det arbejde, de skal
foretage sig efter endt uddannelse. Samtidig er det med til at
opveje det boglige, som er en
stor udfordring for mange af
eleverne.

Det er derfor også hensigtsmæssigt for eleverne, at uddannelsen vægter praktikopholdet
så højt og giver mulighed for
at indlede uddannelsen med et
praktikophold hos en virksomhed i stedet for at påbegynde
uddannelsen på skolebænken.

Det bliver i familien
"Mange af skolens elever er
ikke ret boglige men i stedet
dygtige til den praktiske udførelse" udtaler Henrik Mau, og
betoner vigtigheden i at opveje
det boglige med det praktiske.

I Industrien hjælper vi Dem med optimering
af afgørende processer i Deres Business.
Vi glæder os til en ny udfordring.

Det er ofte intet problem for
eleverne at finde praktikophold
hos en virksomhed, da de fleste
af eleverne har familie inden
for branchen og derfor en fast
ansættelse i vente.

KAEFER Aps
Blytækkervej 3
7000 Fredericia
Tlf +45 76.20 13 20
www.kaefer.com
INDUSTRI
22.10.2007 13:57:17 Uhr

I lære som isolatør
Her ses betydningen af at arbejde på eget ansvar under opsyn.

De fleste af Audebo's elever er
ifølge Johnny Petersson blevet
introduceret for uddannelsen
igennem familie, og det er kun
få af skolens elever, som har
fundet frem til uddannelsen på
egen hånd.
Dette kan både skyldes, at
uddannelsen ikke er tydelig
nok i deres markedsføring, at
interessen for faget er dalende,
eller fordi branchen ikke er god
nok til at markere sig over for
potentielle isoleringslærlinge.
At markedsføringen halter, har
ifølge Henrik Mau sit udspring i
mangel på økonomiske ressourcer, da det er for dyrt at føre
større kampagner på landets
tekniske skoler og messer.
Han tilføjer dog, at Europamesterskabet for isoleringslærlinge, som bliver afholdt i
september på Rådhuspladsen
i København, er en god måde
at skaffe opmærksomhed om
branchen på.
Der kan i hvert fald ikke herske
nogen tvivl om, at branchen
har nok at tilbyde de fremtidige
lærlinge, der vælger at blive
isolatører, og at Audebo vil tage
hjerteligt imod disse. ■

For Morten Røjsmose,
elev på Audebo, er
undervisningsforløbet
individuelt tilrettelagt,
og undervisningen
forskudt. Dette kende
tegner mange af de
elever på Audebo, som
er i praktik hos en virk
somhed med arbejds
mangel.
Tilhænger af det praktiske
arbejde
"Jeg er godt tilfreds med
uddannelsesforløbet". Sådan
udtaler Morten Røjsmose sig
om Audebo's isolatøruddannelse, der hovedsagelig finder
det praktiske arbejde på skolen
tilfredsstillende. Især, at det er
denne del af uddannelsesforløbet, som fylder den største del
af den samlede uddannelse.
Inden valget af isolatøruddannelsen var Morten overbevist
om, at han ville være mekaniker, men da det var svært at få
en læreplads, besluttede han
sig for at gå i lære hos sin far
Niels Røjsmose, der i dag er
medejer af B.L. Isolering.

Elev på Audebo, Morten Røjsmose, i fuld gang med sit isoleringsprojekt.

Familie i branchen

Enkelt undervisning

Morten Røjsmose er derfor,
som den største del af Audebo's elever, blevet opmærksom på isoleringserhvervets
eksistens igennem sin familie,
hvilket gør, at han kan tilslutte
sig de fleste af Audebo's andre
elever ved at have familie inden
for branchen. I Morten Røjsmose tilfælde tæller familien
inden for isoleringsbranchen
både hans far, 2 onkler, 1 fætter og en morfar, der i sin tid
startede B.L. Isolering.

Som mange af skolens andre
elever modtager Morten Røjsmose også enkeltundervisning,
da hans undervisningsforløb er
blevet forskudt i praktikforløbet
hos B.L. Isolering.

"Der har dog aldrig været pres
hjemmefra", udtaler Morten
Røjsmose, der alligevel drømmer om engang at kunne blive
ejer af egen virksomhed og
på denne måde gå i sin fars
fodspor.

Han er derfor også godt
tilfreds med det obligatoriske
ophold på skolen, som han
finder mindre anstrengende
end praktikopholdet hos B.L.
Isolering. ■

Han ærgrer sig dog langt fra
over dette forløb, da han er
tilfreds med den enkelt tilpassede undervisning, idet at han
differentierer sig ved at være en
af de elever, der befinder sig på
et højt fagligt niveau.
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Vil det ikke være rart at vide, om dit
projektarbejde der vedrører teknisk
isolering også er udført korrekt?
Tekst: Anne Mette Høiler

Ikke tilstrækkelig kontrol
Kvaliteten af isoleringsarbejdet
i byggeriet herhjemme kontrolleres ikke i tilstrækkelig grad,
og resultatet er, at man i dag
reelt ikke ved, hvor meget af
det udførte arbejde, der lever
op til standarderne. Den ringe
isolering giver energispild, og i
en tid, hvor global opvarmning
for alvor er kommet på dagsordenen, er det ærgerligt, at vi
ikke har mere styr på, om det
isoleringsarbejde, der udføres,
er godt nok. Er dårlig isolering
eksempelvis skyld i, at vi spilder
energi på opvarmning og
efterfølgende afkøling? Siger
formand Henrik Garver, Rådet
for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering.

DIB's medlemmer
kontrolleres jævnligt
Det isoleringsarbejde, som
udføres af medlemmerne af

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, har i 2 år været
underlagt stikprøvekontrol, og
resultaterne viser, at kvaliteten
af deres arbejde lever fuldt op
til kravene. Men erfaringerne
efter to år med Kontrolordningen er, at byggebranchens
aktører ganske enkelt ikke
benytter sig af muligheden for
at få kontrolleret isoleringsopgaver udført af andre end
medlemmerne af Foreningen
af danske Isoleringsfirmaer og
derfor heller ikke stiller krav til
kontrol med kvaliteten af den
tekniske isolering i byggeriet.

Gør dit for at nedsætte
energiforbruget
- Trods tidligere kritik i medierne af kvaliteten af isoleringsarbejdet, kan vi konstatere,
at ansvaret for kvaliteten af
det tekniske isoleringsarbejde
stadig er begrænset til foreningens egne medlemmer, siger
Henrik Garver.

Her ses Poul Rand i gang med at tjekke isoleringstykkelsen på kølerør
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40% af det samlede danske
energiforbrug anvendes i
vores bygningsmasse. Teknisk
isolering anvendes i forbindelse
med opvarmning, ventilation,
kedler, tekniske installationer
og på varmtvandsrørene. Korrekt teknisk isolering kan spare
tusindvis af kroner på varmeregningen i et byggeri.
- Udfordringerne med global
opvarmning og strengere energikrav til nybyggeriet gør det
mere nødvendigt end nogensinde at sikre, at kvaliteten af
isoleringen er i top. Derfor bør
en grundig og velfungerende
kontrolordning som Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk
Isolering anvendes og udbredes
yderligere. Det skal tilbuddet
om gratis kontroller medvirke
til, siger Henrik Garver.

standarden DS 452. Tilbuddet
om gratis kontroller omfatter
tekniske isoleringsopgaver på
mindst 50.000 kroner og retter
sig mod bygherrer, rådgivende
ingeniører og entreprenører.
Læs mere om Kontrolordningen
på www.dibnet.dk. Yderligere
oplysninger og rekvirering af
en gratis kontrol hos Anne
Mette Høiler fra Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering, tlf. 3377 3753,
amh@di.dk.

Aktive virksomheder i
Kontrolordningen
Nedenfor kan du se, hvilke virksomheder der deltager aktivt i
Oplysnings- og Kontrolordningen med at have indberettet
projekter inden for det seneste
halve år:

Rekvirér en gratis kontrol nu
Kontrolordningen sikrer, at
det udførte arbejde lever op til

• Activ A/S
• Andersen's Isolering ApS
• B. L. Isolering ApS
• BV-Isolering v/ Ole Buhl
• Brdr. Christensens Monterings- og Isoleringsfirma
• Dantec Isolering A/S
• Grøndahls Isoleringsteknik
• H H Isolering A/S
• Brdr. Hoppe Isolering
• J C ISOLERING ApS
• JØRGEN KYNDE
• Kaefer ApS
• LM Isolering ApS
• Nivisol ApS
• NORISOL A/S
• Nykjær Isolering A/S
• Allan Ploug A/S
• PM teknisk Isolering
• Roskilde Isolering ApS
• SN Gruppen ApS
• Teknisk Isolering ApS
• Teknisk Isolering Fyn
• Terton ApS
• Vimo Isolation ApS ■

EM for isolerings
lærlinge 2008
i København

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

i perioden 3.-6. september
Det faglige udvalg for isoleringsfaget
arbejder sammen med Dansk Industri og
FESI på planlægningen af europamester
skabet for isoleringslærlinge i 2008.
Fagets trofaste sponsorer har
givet tilsagn om at støtte arrangementets gennemførelse, det
drejer sig om firmaerne:
Rockwool A/S, Saint-Gobain
Isover A/S, Armacell, Armadan og Weiss Isolering A/S
I forbindelse med mesterskabet påregner DIB at afholde
medlemsmøde i DI, hvor spon-

sorerne bl.a. får lejlighed til at
orientere om nyheder inden for
materialeområdet.
Vi er så heldige, at Københavns
kommune samtidig gennemfører en miljøfestival i København.
Det er aftalt med kommunen,
at de indgår i et samarbejde,
således at vi kan bidrage til at
synliggøre hinandens arrangementer.

DM i Isolering 2006, som også foregik på Rådhuspladsen.

Det overvejes endvidere at uddele en miljøpris til den lærling,
der udviser størst miljøhensyn
under arbejdets udførelse. Miljøminister Connie Hedegaard
vil i så fald blive inviteret til at
overrække prisen.
Det forventes, at der i alt vil
deltage ca. 18 lærlinge fra
omkring ti lande i Europa.
Konceptet for mesterskabet

bliver i princippet det samme
som tidligere.
Men gode ideer vedr. arrangementets gennemførelse
modtages med stor tak.
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. ■

Tilskud til uddannelse
af voksenlærlinge

Ændringer i
uddannelsen
Teknisk isolering

I 2008 kan man få tilskud til at uddanne isolatører, men kun i en kort
periode, da der kun er afsat midler til
1.500 voksenlærlinge.

Det faglige udvalg har fået
godkendt nogle ændringer i isolatøruddannelsen i forbindelse
med den nye erhvervsuddannelsesreform. Ændringerne træder
i kraft den 1. august 2008.

Læs videre på
www.isoleringsfaget.dk

Fagligheden øges i uddannelsen. Det sker ved, at grundfaget Miljø (det globale miljø)
udgår, faget Materialeforståelse
reduceres fra to til en uge, og
områdefaget Kvalitetsbevidsthed reduceres fra en til en halv
uge. Der indgår et nyt fag kaldet Systemstillads på to en halv
uge i hovedforløbet. I grundforløbet har eleverne i forvejen en
halv uges stillads.

Eleverne opnår således fremover kvalifikationer til at sætte
systemstilladser op i lighed med
andre fag inden for Bygge- og
anlægsindgangen. Skolen er
blevet hørt vedrørende ovenstående ændringer, som ikke
medfører nogen form for forringelse af disciplinerne inden
for teknisk isolering.
Læs om de generelle ændringer
af erhvervsuddannelserne på
www.isoleringfaget.dk
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

grenaa-isolering@email.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

hh-isol.as@mail.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

marine.isolering@post4.tele.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

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

Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701

INTERNET

www.sn-gruppen.dk

www.stabil.dk
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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