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Formanden har ordet
af lars graff, formand
november 2006
Efter en veloverstået generalforsamling i
Faaborg, hvor der som altid var et stort
fremmøde, vil jeg hermed kort belyse nogle
af de vigtige opgaver, som branchen står
overfor.
På generalforsamlingen blev der gjort status for Oplysning og Kontrolordningen.
Lars Bruhn fra Dansk Industri, gennemgik
de fagretlige overenskomstsager, der havde
været i årets løb, herunder ansættelse af
udenlandsk arbejdskraft, Barselsfonden
og Isoleringsbranchens uddannelsesfond.

- din isoleringsgrossist

Som alle sikkert har mærket, er det danske
byggeri overophedet og vi mangler nu isolatører til at besætte alle de ledige stillinger,
som i dag findes i medlemsvirksomhederne.
Hvordan bliver vi flere? Vi skal motiverer
alle til at gøre en ekstra indsats og de der
står uden for arbejdsmarkedet, til at blive
en del af det. Vi skal lægge et pres på de
offentlige jobcentre således at de arbejdssøgende bliver mere synlige for virksomhederne. Vi skal blive bedre til at fastholde
medarbejdere. Her mener jeg ikke at højere
løn er løsningen, men bedre arbejdsklima,
større tryghed og et mere fleksibelt arbejdsmiljø, vil være med til at gøre vores branche
mere attraktiv.
Ñ

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
KOLDING
ÅRHUS
KØBENHAVN
Tlf. 70 26 06 36 Tlf. 70 22 99 33 Tlf. 70 20 01 22 Tlf. 33 91 54 04
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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

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

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

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

60 mm

4
4
4
4
4
4
3

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

2OCKWOOL !3  (EDEHUSENE
4LF     % MAIL INFO ROCKWOOLDK )NTERNET WWWROCKWOOLDK

Formanden har ordet
Vi har et rekordhøjt antal lærlinge på 50,
men det er langt fra nok, vi skal mindst
have det dobbelte således, at Kolding
Tekniske skole også vil oprette hold til isolatøruddannelsen. Med et tilbud til de unge
om valgfrit at kunne vælge om de vil tage
deres uddannelse i øst eller vest Danmark,
vil helt sikkert få større tilgang af lærlinge
til isoleringsbranchen. Jørgen Rasmussen
har i foråret kortlagt hvilke virksomheder
som mangler en lærling. Jørgens næste opgave er, at tage rundt i Danmark og besøge
folke- og tekniske skoler og erhvervsvejledere. Meningen er at gøre isolatøruddannelsen kendt og mere attraktiv for de unge.   

Oplysning og kontrolordningen har nu fungeret i et halvt år. Jeg vil gerne opfordre de
medlemmer som endnu ikke har anmeldt
projekter til at gøre det NU. Samtlige medlemmer er forpligtet til at angive projekter
over 50.000 kr. og med den arbejdsbyrde
som præger vores branche er der ingen
undskyldning. For at gøre det endnu lettere
at indsende anmeldelser til sekretariatet,
er det nu muligt at udfylde den elektronisk
på DIB’s hjemmeside. I den forbindelse vil
jeg foreslå at der indarbejdes en fast rutine
i virksomhederne, således at når sagen oprettes indsendes anmeldelsen til Oplysning
og kontrolordningen i samme arbejdsgang.

Jeg vil endnu en gang gerne pointere
vigtigheden af det mål som vi i fællesskab
satte på generalforsamlingen i 2005. Uden
professionalisme når vi ikke vores fælles
mål og bliver aldrig den seriøse medspiller
til industri og byggebranchen som målsætningen er.
Næste gang vi skal være sammen er ved
DIB mødet den 10. november i Nyborg som
i år arrangeres i samarbejde med Isover. Jeg
ser frem til et stort fremmøde hvor vi denne
gang vil sætte fokus på indtjeningen.  

   

Teknisk Isolering		

J.C.

isolering
Rør, Beholdere og Tanke		

ApS

Pladebeklædning
Ventiler, Forvarmere og Kanaler

Bygningsisolering		

Støjdæmpning

Lofter, Skunke og Hulmure

Snedkervej 8 · DK-2630, Taastrup

Olie- og Gasbrændere, Pumper

Asbestsanering

Tlf.: 43 99 07 02 · Fax: 43 99 08 69

Brandisolering

Nedskæring og Poseløsning

Kontakt os for et tilbud
Vi udregner tilbagebetalingstid
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Beton- og Stålkonstruktioner
jc.iso@mail.tele.dk
www.dib-net.dk

Brandtætninger
Mur- og Etagegennemføringer

En skov af vertikale og horisontale
stålsøjler og -bjælker udgør
sammen med betonen den
bærende konstruktion. For at
yde effektiv beskyttelse mod
varme i tilfælde af brand isoleres
stålkonstruktionen med ISOVER
FireProtect.

ISOVER koncept beskytter
DR koncertsal ved brand
De mange kilometer
stålsøjler og -bjælker,
der indgår i vægge
og tag i den imponerende nye DR koncertsal, beskyttes effektivt
mod varme af ISOVER
konceptet FireProtect.

Koncertsalen med plads til
1.800 tilhørere er tegnet af den
franske arkitekt Jean Nouvel.
Forslaget var det mest originale
i den indbudte arkitektkonkurrence og blev valgt, fordi det
”på én gang fremstår unikt og
får den øvrige arkitektur til at
fremstå enkel og letfattelig”.
Efter dommerkomitéens opfattelse er der samtidig tale om
en ”krævende konstruktiv
opgave”, og alle, der besøger
byggepladsen i disse uger, kan
ved selvsyn konstatere, at komitéen har ret.
Netop nu er den komplicerede
stålkonstruktion ved at være
på plads. Den består af en skov
af kraftige vertikale og lodrette
bjælker, som indstøbes delvist
i betonvæggene, samt et tag
af stålgitterspær, der skal bære
bygningens betontag.

Fundamentet for det hele er
en kæmpestor ”betonskive”
og tre trappetårne i beton,
der kommer til at fungere som
nødudgange.
Betonentreprisen udføres af MT
Højgaard, mens stålkonstruktionen er lagt i hænderne på
stålentreprenøren Promecon.

ISOVER FireProtect
opfylder alle krav
Til at isolere stålprofilerne har
parterne valgt ISOVER FireProtect.
”Produktet opfylder de høje
krav, der stilles til det brandisolerende materiale i DR koncertsalen,” siger assisterende
projektleder Thomas Ambye.

kes, er det endvidere vigtigt, at
stenulden ikke støver. Også på
dette punkt er ISOVER FireProtect et stærkt koncept:
”For at undgå støv har vi valgt
ISOVER FireProtect med vliesbelægning, der kommer til at virke
som en kappe om isoleringen.
Samlingerne forsegler vi med maling - i øvrigt en ganske almindelig vandbaseret vægmaling, som
nemt overholder de miljøregler,
der gælder her på arbejdspladsen,” siger Thomas Ambye.
”Endelig og ikke mindst er
ISOVER FireProtect meget monteringsvenligt. Ved isolering af

tre eller fire sider af stålbjælken
benytter vi Isover FireScrew, der
blot skrues ind igennem materialet. Ellers monterer vi ved
hjælpe af påsvejsede stålstritter og låsebrikker,” fortæller
Thomas Ambye.
ISOVER FireProtect giver en
højeffektiv brandbeskyttelse i
klasserne BS 30 til BS 240. Det
fås i tykkelser fra 20 mm og op
til 120 mm.
Til brandisoleringen af DR
Byens koncertsal medgår op
imod 10.000 kvadratmeter
ISOVER FireProtect i forskellige
tykkelser.  

”Først og fremmest er det
brandhæmmende. I tilfælde
af brand yder det en effektiv
beskyttelse af stålet i op til to
timer. Dernæst virker det lydisolerende, og det er naturligvis
en stor fordel i en koncertsal,”
siger Thomas Ambye.
Da nogle af de isolerede stålbjælker ikke støbes ind i vægge
eller på anden måde inddæk-

ISOVER FireProtect monteres rundt om
stålbjælken med de specielle ISOVER FireScrews.
DIB Teknisk Isolering   l   

Brandisolering af naturgasanlæg højt mod nord
I det allernordligste
Norge, lige uden for
Hammerfest, arbejder Norisol Norge på
Statoils store naturgasprojekt ”Snøhvit”
med brandisolering af
rørledninger, flanger
og ventiler. Firmaets
store erfaring på området har netop givet
endnu en stor ordre på
25 mio. norske kroner.

143 km fra land og i en dybde
af ned til 345 meter ligger gasfelterne Albatross, Askeladd og
Snøhvit. De 3 gasfelter er koblet sammen af undersøiske anlæg med fjernstyret havbrønd-

Norisols nyudviklede Jetbokse,
der er anvendt på Snøhvit.

sanlæg og en rørtransport til et
modtage- og procesanlæg på
Melkøya, en ø der er ombygget til et stort gasanlæg med
modtagestation, lagertanke og
udskibningshavn.
Naturgassen, der føres i land,
køles ned til flydende form ved
minus 163 grader C. På denne
måde er det muligt at transportere gassen til gaskøberne.
Rørene med den kolde gas skal
isoleres, så gassen holdes nedkølet, men denne isolering skal
også være brandtæt, eller rettere brandhæmmende, da gasbrande kan være voldsomme.
Med dette arbejde har Norisol
100 mand i gang under ledelse
af Olav Larsen fra det norske
hovedkontor i Porsgrunn.

der er af syrefast stål med
en isoleringskerne af samme
materiale, som er brugt til at
isolere jetmotorerne på F16 fly.
Boksene kan tåle den ekstreme
kulde og er testet ved såkaldte
”jetbrande”. Testen er udført af
Sintef Testlaboratorium i Tronheim. Ifølge testen kan boksene
modstå 1.300 varmegrader i
op til 60 minutter og dermed
hæmme de meget voldsomme
gasbrande. De er ligeledes
certificeret til at tåle ned til 165
minusgrader. De nyudviklede
bokse er patenteret af Norisol
og forventes at kunne redde
menneskeliv og produktionsudstyr i kritiske situationer.

Nyudviklede ventilog flangebokse

Norisol Norge har af det
belgiske firma Tractebel Gas
Engineering fået kontrakt på
passiv brandisolering af kabelbakker på den lille ø Melkøya,
der som tidligere nævnt er et
stort gasanlæg.
Ordren omfatter projektering,
fabrikation, levering og montering af Norisol’s eget produkt
til passiv brandbeskyttelse af
kabelbakker, Insuflex Jetfire
- Insulation for Cable Trays.
Arbejdet er netop påbegyndt
og forventes afsluttet i december. Der vil i en periode være en
topbemanding på op mod 100
personer. Ordren beløber sig til
ca. 25 mio. norske kroner.
Norisol glæder sig naturligvis
over igen at have solgt en af
sine egenudviklede og patenterede løsninger til et stort
projekt.

Alle områder, hvor der findes
flanger og ventiler, er særligt
sårbare ved brande. Til dette
formål har Norisols udviklingsafdeling fremstillet nogle nye
bokse, der indkapsler disse
flanger og ventiler. I alt er
der fremstillet 3000 bokse,

Nyt stort projekt

Helse, Miljø, Sikkerhed
(HMS)
Snøhvit er et af tre store gasfelter, som har modtage- og procesanlæg
på Melkøya, der er ombygget til ét stort gasanlæg med modtagestation,
lagertanke og udskibningshavn. Øen ligger tæt på verdens nordligste by
Hammerfest med 8.500 indbyggere. Foto: Eiliv Leren
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Snøhvit er også noget specielt,
når det drejer sig om HMS. Miljømæssigt er alle anlæggene un-

!

FAKTA

Enorme mængder gas
Gasleverancerne forventes at starte omkring 1.
december 2007. Ressourcerne i gasfelterne er
store, man regner med at
der findes 193 milliarder
kubikmeter naturgas,
17,9 millioner kubikmeter
kondensat, svarende til
113 millioner fade og
5,1 millioner kubikmeter
flydende gas, med en forventet produktion frem
til 2035.

der vand konstrueret, så de ikke
er til gene for fiskeriet i området.
På land er der biologiske anlæg,
der tager hånd om miljøskadelige komponenter. CO2, der
følger gassen på land, udskilles
og sendes tilbage til gasfeltet og
lagres på havbunden.
For alle, der arbejder på
stedet, er det særdeles vigtigt
at overholde sikkerhedsforskrifterne, da det er en meget
farlig arbejdsplads. For Norisols
medarbejdere, der alle er skolet
til at tage HMS alvorligt, er det
derfor helt naturligt. De ved, at
overtræder bare een medarbejder sikkerhedsforskrifterne, så
bliver hele firmaet bortvist fra
arbejdspladsen.

Teknisk isolering
i hele Norden
Norisol er en af Nordens førende leverandører af teknisk
isolering. Virksomheden har
hovedkontor i Skælskør og 20
afdelinger i Danmark, Norge
og Sverige. De ca. 700 medarbejdere løser opgaver i mange
brancher med en bred vifte
af discipliner, som bruges ved
forebyggelse af brand og energitab, alle former for teknisk
isolering, regulering af lyd, inddækningsopgaver til byggeriet,
diamantboring, asbestsanering
og meget andet.  

Våd, men PR-mæssig DM succes i Århus
Det faglige udvalg for
isoleringsfaget afholdte
den 17. og 18. maj 2006
DM for isolatørlærlinge
på Store Torv i Århus.

6 isolatørlærlinge fra det ganske land dystede om titlen som
Danmarks bedste isolatørlærling, samt retten til at deltage
i EM for isolatørlærlinge i juni
måned i Kroatien.
Opgaverne blev løst under teltdug. På selve pladsen blev der

informeret om uddannelsen og
de produkter der bliver benyttet
i branchen. Der var endvidere
jobopslag til uddannelsen, samt
information om efteruddannelsesmulighederne inden for
faget. Endvidere blev der uddelt
gasballoner til børn med påtryk:
isoleringsfaget.dk.
Selve arrangementet blev
gennemført med økonomisk
og anden støtte fra følgende:
Rockwool,  Saint-Gobain Isover,
Weiss Isolering, Kaimann Danmark, Armadan, Armacell og

Kwintet Kansas A/S. Stor tak til
sponsorerne.
Selv om vejret var dårligt, er
det faglige udvalg særdeles
tilfreds med arrangementets
forløb og den opmærksomhed
faget fik ved den lejlighed. Vi
er bekendt med omtale i Århus
Stiftstidende, Løgstør Bladet og
Sjællandske Tidende.
Der var 2-3 indslag i TV Danmark, regionalt, samt indslag
TV2 Østjylland, det kan ses på
www.isoleringsfaget.dk. Så
pressedækningen var rigtig flot.

Vinder af DM for
isolatørlærlinge
2006 blev
Kasper Andersen, fra Norisol,
Skælskør, som ud over titlen
også fik en check på kr. 3.000.
Nr. 2. blev: Daniel Winther
Erichsen, fra S.R. Isolering A/S,
Holbæk, som fik en check på
kr. 2.000.  

Daniel Winther Erichsen fra S.R. Isolering A/S, Holbæk
blev nr. 2. i DM for isolatørlærlinge 2006.

Her ses vinderen af DM for isolatørlærlinge 2006
Kasper Andersen fra Norisol A/S, Skælskør.

Her ses alle 6 lærlinge der deltog i DM for isolatørlærlinge 2006.
Daniel Winther Erichsen, fra S.R. Isolering A/S, Holbæk
Martin Beck, fra Sydjysk Isolering A/S, Rødding
Julian Noel Bruun Pedersen, fra Teknisk Isolering ApS, Holme-Qlstrup
Kasper Andersen, fra Norisol A/S, Skælskør
Brian Buchholz, fra B.L. Isolering ApS, Odense
Henrik Martin Larsen, Persolit A/S, Odense
DIB Teknisk Isolering   l   

Dansk lærling succes
Lærling sikrede
dansk succes ved
Europamesterskabet
for isoleringslærlinge
i Kroatien, den 1. og
2. juni 2006, med en
2. plads

I alt 15 lærlinge fra 10 lande
deltog i år i Europamesterskabet for isoleringslærlinge.
Det faglige udvalg stillede op
med en lærling, Kasper Andersen fra Norisol i Skælskør, som
netop havde vundet danmarksmesterskabet i Århus.
Det faglige udvalg har tidligere
deltaget i europamesterskabet,

bl.a. med formål at sikre, at
indhold og niveau i den danske
uddannelse er på højde med
de bedste lande i Europa.  Det
faglige udvalg har derfor i
samarbejde med de to isoleringsskoler, EUC Nordvestsjælland og AMU Syd, i de sidste år
arbejdet på at forbedre kvaliteten i uddannelsens skoledel.
Der hersker i Det faglige udvalg
ikke tvivl om, at uddannelsen
har fået et fagligt løft i de
sidste år.

og velfortjent blev nr. 2, kun
slået med et hestemulehår. De
mange medrejsende fra isole-

ringsfaget i Danmark, havde
med god grund meget svært
ved at få armene ned igen.  

Det blev bekræftet i Dubrovnik,
i Kroatien den 1. og 2. juni,
hvor Kasper viste at han kunne
sit håndværksfag og ydede
en ualmindelig god indsats

Europamesterskabet for isoleringslærlinge på Rådhuspladsen?
I forbindelse med europamesterskaberne i Kroatien blev der
afholdt møde i den europæiske
arbejdsgiverorganisation inden
for isolering, FESI. Arrangementet i Kroatien var præget af lidt
hovsa løsninger, så i DIB, Dansk

Isoleringsfirmaers Brancheforening, har man fået blod på
tanden, et sådant arrangement
kan vi klare bedre i Danmark.
Så der blev orienteret om succesen på Rådhuspladsen sidste

år, samt lagt billet ind på at
Danmark står for arrangementet i september 2008. Det blev
accepteret, så hvis branchen
kan skaffe de fornødne midler,
via sponsorer og eget bidrag,
bliver det en realitet.      

Endvidere er der tanker fremme
om at gennemføre Nordiske
mesterskaber for isoleringslærlinge i 2007. DM 2007 påregnes gennemført i Odense.
Der er blevet højt til loftet i
isoleringsbranchen.  
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Det nye AF/Armaflex fra Armacell:
Endnu bedre køleisolering
Langvarrig
forhindring af
kondensvand
og bedre
energieffektivitet
takket være ny
skumteknologi

hurtigere sammenklæbning. En
forarbejdningstest har vist, at
limforbruget reduceres med 5 _
10 %. Den større formstabilitet
letter ikke kun forarbejdningen,
men gør også materialet mere
modstandsdygtigt over for
mekaniske belastninger.

Münster, 23. august 2006 – Armacell tilbyder nu sit klassiske
isoleringsmateriale AF/Armaflex
i en helt ny skumkvalitet med
microcellestruktur og væsentligt bedre tekniske værdier. De
eksternt overvågede tekniske
egenskaber taler for sig selv
_ med en varmeledeevne på
l0°C ≤ 0,033 W/(m_K) og en
vanddampdiffusionsmodstand
på µ ≥ 10.000 _ er det lykkedes
Arma-cell at sætte en milepæl
i udviklingen af Armaflex. Med
det nye AF/Armaflex opnås en
varig og sikker beskyttelse af
isolerede anlæg mod kondensvand og en højere energieffektivitet end med traditionel cellegummi. Pro-duktet er desuden
mere formstabilt og lettere og
hurtigere at forarbejde.

Isoleringsmaterialets effektivitet
er forøget væsentligt gennem
en kombination af de forbedrede tekniske egenskaber. Det
nye AF/Armaflex beskytter
anlæg mod kondensvand i hele
dets funktionstid og forøger
installationens energieffektivitet
med op til 10% i forhold til
traditionel køleisolering som vi
kender i dag. Derved kan man

spare energiomkostninger og
skåne miljøet.

eksterne Armacell-medarbejdere.

Det nye materiales forbedrede
funktionsrelevante egenskaber
gør det muligt at anvende tyndere isoleringslag. Armacell har
konsekvent ændret AF/Armaflex-sortimentet og tilbyder nu
også helt nye slange dimensioner (AF-1 til AF-6).

Armacell er verdens førende
producent af fleksibel teknisk isolering. Firmaet har en
årsomsætning på ca. 350 Mio.
€ (2005) og producerer på 20
fabrikker i 13 lande. Herunder
Kina, Australien, Nord- og
Sydamerika. Hovedsædet ligger
i Münster, Tyskland. Foruden
at være den førende inden for
fleksibel teknisk isolering med
varemærket ARMAFLEX, fremstiller Armacell termoplastisk
isolering, indkapningssystemer
til rørisolering samt specialskum
til industriel anvendelse samt
sport- og fritidsområdet.  

For at gøre det lettere for rådgivere, forhandlere og isollatører
at bruge det nye AF/Armaflex
yder Armacell en omfattende
støtte. I den forbindelse tilbyder
vi forskellige planlægningshjælpemidler og naturligvis
personlig støtte fra interne og

Det nye AF/Armaflex:
Langvarig forhindring af
kondensvand og bedre
Foto: Armacell

Det nye AF/Armaflex sikrer
en særdeles god og præcis
tilskæring, og derfor også
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Firma

PROFILEN

Vimo Isolation ApS
I 1987 overtager Gert Jønsson
Vimo Isolation ApS. Firmaet
blev i sin tid startet af Vilbert
Mogensen, heraf navnet VIMO.
Efter en kort tid som overmontør passede det Gert fint at
prøve kræfter som selvstændig. I starten var han alene

om opgaverne, men i dag har
firmaet 5 ansatte og det er en
god størrelse, mener Gert. Den
selvlærte Gert er oppe i årene,
men ser alligevel fortrøstningsfuldt på fremtiden. Det er nemlig planen at sønnen, Anders,
skal overtage firmaet. Sønnen

har arbejdet i firmaet i 9 år,
har svendebrev og blev i den
forbindelse tildelt den Gyldne
Saks, en pris som uddeles af
Isover. Sammen med de øvrige
ansatte i Vimo udfører de teknisk isolering specielt køl, vand,
varme og ventilation. Med

kontor i Slangerup servicerer
Vimo hele Sjælland.
Vimo har været med til mange
isoleringsprojekter, men specielt
ét er Gert stolt af at have
udført. I flere måneder havde
Vimo konstant to mand gående

Gert og Anders Jønsson foran firmabilerne, som de bruger til at nå ud til kunderne på hele Sjælland.
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Et eksempel på arbejde udført af
Vimo: Varmecentralen på RUCs
nye kollegiebygning i Roskilde

på det store luksus boligbyggeri "Nordlyset" på Amerikaplads og ikke langt derfra stod
Vimo også for Oslobådenes
nye terminal. Isoleringsopgaverne blev udført godt og
grundigt. Netop grundigheden
og sans for kvalitet og detaljer
er Vimos speciale.
Som de fleste andre inden
for byggebranchen har Vimo
forrygende travlt for tiden.
Men alligevel har Gert tid til
at forære forfatterne af denne
artikel et eksemplar af den
"lille rørisolering" og man kan
tydeligt se at Gert har brugt
den flittigt gennem tiden.
"Hvis jeg pludselig står overfor
et nyt teknisk problem, ringer
jeg til Rockwools tekniske
afdeling", lyder et godt råd fra
Gert til hans kollegaer inden
for branchen.

ISOLATION

Vimo Isolation ApS der til
næste år kan fejre 20 års jubilæum med Gert Jønsson bag
roret, har fokus på kvalitet og
de små detaljer. Det er da også
årsagen til, at Gert formår at
beholde sin faste kundekreds.
Med børnebørn, hus og have,
samt et par årlige skiferier på
programmet er Gert garanteret beskæftigelse når han om
et par år overlader virksomheden i sin søns varetægt. Men
indtil da er Gert altid parat til
at servicere sin faste kundekreds samt nye kunder som
han har gjort det de sidste
snart 20 år.  

Et andet eksempel på Vimo's alsidige løsningsopgaver er
køle-varmeanlægget på taget af en kontorbygning i Ballerup.
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Norisol vinder stor
kontrakt på borerigge
Norisol Norge har i
tæt konkurrence med
flere andre førende
isoleringsfirmaer
vundet en attraktiv
kontrakt hos Aker
Kværner Stord AS.

Kontrakten er på udførelse af
isolering og indretning på 2 borerigge. Ordren har en samlet
værdi på næsten 100 mio NKR.
Samtidig er der indgået en aftale om en option på yderligere
2 borerigge til en tilsvarende
værdi. Hvis disse også kommer
i hus, betyder det arbejde til ca.
50 mand helt frem til år 2010.

Borerig H-6e
Arbejdsnavnet for Aker Drilling’s nye borerig er H-6e. Det
er 6. generation af borerigge,
der kan arbejde på havbunden.
Udseendemæssigt er der æn-
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dret meget i forhold til tidligere
rigge, og det er tydeligt, at
der er mange års erfaring bag,
hvor man også har trukket
meget på Norisols betydelige
erfaringer med arbejde i den
petrokemiske industri. Den nye
type borerig er meget fleksibel
og kan arbejde på meget store
dybder og med vanskelige
bundforhold. H-6e er ligeledes
bygget til de meget krævende
forhold, der er for olieboring
under arktiske forhold. Kort
sagt en borerig, der kan anvendes under alle forhold og alle
steder på kloden.

Isoleringsarbejdet
En væsentlig del af det omfattende arbejde er isolering
af rørledninger. Et speciale,
hvor Norisol gennem årene
har oparbejdet en meget stor
ekspertise og har en videnbank
baseret på det tætte samar-

bejdet om videndeling, der er
mellem Norisol i Norge, Sverige
og Danmark. En anden del af
arbejdet består i komfort- og
brandisolering af vægge og
dæksarealer i generatorrum,
kontrolrum og boreområder.
Kontrakten med Aker Kværner
har en option på udførelse af
Norisols eget system til isolering
af rør “Insuflex Safety System”,
der virker på den måde, at
der skabes en afstand mellem
røret og isoleringsmaterialet, så
kondens ledes ud af isoleringen
og videre ud via indbyggede
drænhuller. Systemet hindrer
korrosion og forlænger dermed
rørenes levetid.

Indretning
Et andet af Norisols specialer er
indretning med installation af fx
præfabrikerede vægelementer,
lofter og datagulve. På H-6e
består opgaven i indretning af

kontrol- og produktionslokaler
samt klargøring til ibrugtagelse.
Entreprisen omfatter også
gulvbelægning og den direkte
indretning med præfabrikerede
møbler, der monteres i lokalerne. Det er et arbejde, der
kræver effektiv planlægning.

Lys fremtid
For Norisol Danmark er fremtiden også meget lovende. Aktuelt er flere store opgaver under
udførelse, bl.a. arbejdes der
med revisioner på flere store
kraftværker, tankisoleringsjobs
på Asnæsværket i Kalundborg
for Energi E2, stilladskontrakt
på Storstrømsbroen, VVS isolering på Segment 4 i den nye
DR-by på Amager og skibsisolering på nogle af Søværnets ny
opmålingsfartøjer. En særdeles
positiv udvikling for virksomheden med hovedkontor i
Skælskør.  

På kontrolbesøg med TÜV
Vimo får
kontrolbesøg i
Kalundborg.

Fredag den 13. oktober 2006
fik Vimo Isolation APS v/ Gert
Jønsson besøg af TÜV kontrollanten fra Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk
Isolering. Vimo havde tidligere
i sommer anmeldt isoleringsarbejdet ved at indsende et anmeldelsesskema til ordningens
sekretariat. TÜV Danmark, der
har mange års erfaring i uvildig
certificering og kontrol, er det
uafhængige firma der varetager
kontrollen af isoleringsarbejdet.
I forbindelse med TÜVs kontrolbesøg blev der foretaget en
grundig gennemgang af det
omfattende isoleringsarbejde i
det nyopførte butikscenter på
Elmegade i Kalundborg.
Poul Rand er manden der repræsenterer TÜV og som foretager
kontrollerne. Kontrollen består i
blandt andet at måle tykkelsen
af isoleringsmaterialet, afstanden mellem isoleret rør, samt
kontrol af anvendt materiale.
Vimo har tidligere haft kontrolbesøg af TÜV og ligesom
første gang, blev Gert Jønsson
kontaktet af Poul Rand for at
aftale et nærmere tidspunkt for
kontrolbesøget.

Hvad kræver TÜV under
kontrolbesøget
For at Poul Rand hurtigt kan
få et overblik over sagen, er

det vigtig at Vimo medbringer
projektbeskrivelser og kvalitetsdokumentation, herunder
eventuelle afvigelsesrapporter,
når kontrollen gennemføres. TÜV foretrækker at den
udførende isolatør er tilstede,
da der så kan fortælles om
opgaven, særlige forhold,
nuværende og eventuelle
kommende afvigelser. På den
måde sikrer man, at kontrollere de rigtige arbejder og ikke
øvrige isoleringsvirksomheders
opgaver.
TÜV har det normale sikkerhedsudstyr til brug på en byggeplads, men hvor der kræves
særlige forhold skal TÜV
orienteres om dette og forventer dette stillet til rådighed.
Skal TÜV på loft, tag, skakte
o.l. forventer TÜV at der er en
stige, lift m.m. til rådighed, da
TÜV ikke kan have dette med
sig.

Her ses Poul Rand fra TÜV med Gert Jønsson fra Vimo
i forbindelse med den indledende del af kontrollen.

Hvor mange projekter
skal man anmelde?
Vimo har indtil videre anmeldt
3 projekter og skal i henhold
til ordningen anmelde alle
opgaver som har en værdi på
mere end 50.000,- kr. (mindre
projekter må også gerne anmeldes) og mindst fire projekter
skal anmeldes om året. TÜV vil
herefter i gennemsnit foretage
tre stikprøver pr. medlem om
året. Isoleringsarbejdet kan
blive kontrolleret under eller
efter isoleringsentreprisen, og
arbejdet vil blive sammenlignet med DS452 og eventuelle
projektspecifikke krav. Ñ

Her ses at isoleringen ikke dækker hele røret. Dette skyldes gitteret der er
monteret på en måde, at man ikke kan udføre den nødvendige isolering.
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Som i Vimos tilfælde er det
vigtig undervejs i projektet
at have gjort kunden skriftlig
opmærksom på, eventuelle
forhold hvor det ikke var muligt
at isolere efter gældende regler
og normer.

Hvad skal
kontrolresultaterne
bruges til?

Et andet problem kan være at rørene er monteret for tæt på hinanden og
det så påvirker isoleringstykkelsen. På billedet ses det tydeligt at rørene
sidder for tæt til at man kan isolere med den tilstrækkelige tykkelse. I dette
tilfælde kan hovedproblemet ligge i de forstøbte huller i betonelementerne
ikke er dimensioneret korrekt.

Her er endnu et eksempel
på at rørene sidder både
for tæt mod hinanden og
mod væggen.
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Efter kontrollen får Vimo tilsendt resulatet af kontrollen i
et skema, der oplyser om kvaliteten af det udførte arbejde
med karakterer og eventuelle
bemærkninger. Dette kontrolskema vil Vimo's kunde
også få tilsendt, men først tre
uger efter så Vimo har haft
lejlighed til at kommentere
rapporten så isoleringsarbejdet
og eventuelle fejl i skemaet
kan rettes.   
TÜV samt sekretariatet er
de eneste der har adgang til
anmeldelsesskemaerne, og
kontrolfirmaet har tavshedspligt
over for øvrige involverede
parter. Formålet med Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering er at fastholde
et højt kvalitetsniveau i de

udførte arbejder. I tilfælde hvor
dette i praksis ikke kan lade
sig gøre, sørger ordningen for
at dokumentere dette over
for bygherre/opdragsgiver på
afvigelsesrapporter samt skabe
forbedringer af de forhold som
umuliggør korrekt isolering,
og hermed leve op til de krav
der blev sat tilbage i 2002 af
de involverede parter. I 2006
vil TÜV kontrollere cirka 200
isoleringsopgaver.

Resultaterne skal
fremme kvaliteten i
branchen
Vimo's resultat af kontrolbesøget samles med de øvrige som
de andre kontrolresultater hos
TÜV som udarbejder en statusrapport til Rådet for Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering. Repræsentanter for Dansk Byggeri, Tekniq,
Foreningen af Rådgivende
Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen,
Mineraluldsproducenterne og
DIB vil på baggrund at disse
resultater tage initiativ til
oplysningsaktiviteter, der kan
fremme kvaliteten af teknisk
isolering.  

Nem registrering af dine
projekter på www.dibnet.dk
Ny elektronisk
registrering af projekter
Mange har efterlyst en nemmere registreringsprocedure.
Nu er det muligt at indberette
projekter elektronisk direkte via
internettet. På www.dibnet.dk
under fanen "Oplysnings- og
Kontrolordningen" kan DIB´s
medlemmer anmelde deres
projekter. Sekretariatet udsendte
i begyndelsen af måneden et
brev indeholdende en vejledning
til elektronisk registrering af projekter. Har du som DIB medlem

ikke modtaget denne vejledning
med posten eller er du stødt
på problemer med at locke dig
ind på siden hvor man indtaster
oplysningerne er sekretariatet
parat til at assistere dig.

Hvornår skal
et job meldes?
Når et job starter anmeldes
dette via DIB's hjemmeside. Har
du ikke adgang til internettet
kan du fortsat indsende anmeldelsesskemaet til sekretariatet
på fax eller med post.

Projektstedets
adresse er vigtigst
Alle felter i skemaet skal så
vidt som muligt udfyldes. Det
er især vigtigt at adressen på
projektet samt navn og adresse
på kunden påføres skemaet.
Arbejdsstedets adresse er især
vigtig når projektet udtages til
kontrol, skal kontrollanten fra

TÜV ud på arbejdsstedet. Læs
mere om dette i artiklen: "Når
TÜV kommer på kontrolbesøg".

Spørg DIB's sekretariat
Hvis du støder ind i problemer under indtastningen af
projektoplysninger eller ønsker
du at bestille en kontrol, kan du
altid kontakte sekretariatet.  

Kontakt DIB og
Kontrolordningen
Ønsker du at bestille en
kontrol, flere brochurer om Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering, streamere
til firmavognen eller har du
spørgsmål til ordningen, er du
altid velkommen til at kontakte
DIBs sekretariatet v/ foreningssekretær Anne Mette Høiler
på telefon 3377 3753, e-mail
amh@di.dk.
Kontrolordningens logo, samt
brochuren kan downloades fra
ordningens hjemmeside www.
oktekniskisolering.dk under
punktet "nyheder og oplysning".  
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Visioner og nyheder på
dagsordenen i Nyborg
Inspiration i form
af nye produkter
og metoder - samt
opskriften på,
hvordan isolatørerne
kan få mest muligt
ud af den nuværende
markedssituation.

”Isolatørerne står over for
mange udfordringer lige nu.
Spørgsmålet er, hvordan situationen med høj aktivitet i byggeriet, arbejde nok til alle samt
leveringstid på materialer kan
udnyttes til noget positivt på
regnskabets bundlinie,” siger
Peter Hedegaard.

Dét er, hvad der - blandt meget
andet - venter deltagerne i
DIB-medlemsmødet på Hotel
Nyborg Strand fredag den 10.
november.

Uddannelse og planlægning
er nogle af nøgleordene. Det
handler også om at optimere
og effektivisere forretning og
arbejdsgange med henblik på
at styrke sin konkurrenceevne.
   

Mødet er arrangeret i samarbejde med Saint-Gobain Isover,
og salgschef Peter Hedegaard
vil i sit indlæg komme ind på
forretningsmæssige visioner.

Nye produkter
Valget af det rigtige produkt
og effektive metoder til den

enkelte opgave er afgørende
for både det isoleringsmæssige
og det økonomiske resultat.
Saint-Gobain Isover’s produktudvikling medvirker til optimale
løsninger og gør i mange
tilfælde også gør arbejdet lettere. På mødet vil isolatørerne
blive præsenteret for nogle af
de seneste nyheder:
Vagn Korsgaard, professor
emeritus, Danmarks Tekniske Universitet, fortæller om
fordelene ved rørisolering med
HygroWick 2. generation, og
salgskonsulenterne Anders
Vestergaard og Ib Styrup Jensen
præsenterer ISOVER Ultimate.

Hvad betyder den nye
energimærkeordning?
På det energipolitiske område
sker der også meget i øjeblikket. Det nye bygningsreglementet er trådt i kraft, de stigende
energipriser og behovet for at
skrue ned for energiforbruget
vil utvivlsomt få politikerne til at
stramme kravene yderligere.

– når der skal isoleres...

Røranlæg
Tankanlæg
Skibsisolering
Brandisolering
Køle/fryseanlæg
Støj/lydisolering

9740 · Bjørn O. & List · 5767 1727

Procesanlæg

SKÆLSKØR
STOKKEMARKE
AALBORG

Industrivej 33 · 4230 Skælskør · Tel. 58 19 50 50
Vestre Landevej 290 · 4952 Stokkemarke · Tel. 54 71 14 33
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Ø · Tel. 96 35 22 22

FREDERIKSHAVN
FREDERICIA
KØBENHAVN

Knallen 2 · 9900 Frederikshavn · Tel. 98 42 90 66
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia · Tel. 75 92 90 00
Industrivej 39 - 41 · 2605 Brøndby · Tel. 70 11 77 44

www.norisol.com
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Generelt vil der blive meget
mere fokus på den enkelte bygnings energieffektivitet - blandt
andet i kraft af energimærkeordningen.

Men hvad betyder ordningen
egentlig for teknisk isolering?
Dét spørgsmål vil isolatørerne
få besvaret af teknisk konsulent
Charlotte Pedersen, Saint-Gobain Isover.

Tilbud om uddannelse
og nyt nordisk
samarbejde
Mødet i Nyborg byder også på
indlæg om DIB’s uddannelsesog kursustilbud ved direktør
Kurt Nykjær og nyt nordisk
samarbejde ved DIB’s formand,
Lars Graff.
Niels Hansen, regionschef i
Norisol A/S, taler over emnet
”Hvorfor koster en time aldrig
det, en time koster?”, chefkonsulent Jesper Kielsgaard,
Byggematerialeindustrien, og
Jørgen Rasmussen fortæller om
hvervning af medlemmer og
lærlinge, mens direktør, Bjarne
Christensen, IKAS Isolering A/S,
har et indlæg om kalkulationsprogrammet.
Midt på eftermiddagen står
der ”Humoristisk tilgang til
lederjobbet på dagsordenen”.
For dette punkt står dramaturg
Rune Green, der forsker i komikkens historie og virkemidler
ved Århus Universitet.  

OBS!!! Deadline på næste DIB-blad
DEADLINE FOR MATERIALER
TIL DIB-TEKNISK ISOLERING

DIB nr. 3 - mandag den 27. nov. 2006
Skal sendes til:
John Kristensen
DIB / co. Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften . 8382 Hinnerup
e-mail: dibblad@dibnet.dk

Medlem af:

Tryk: www.rounborg.dk

Nyt fra det faglige udvalg
for isoleringsfaget
Forsat
praktikpladspræmie
til virksomhederne

AER udbetaler en præmie til
arbejdsgivere, der i et præmieringsår tager flere elever, end
arbejdsgiveren gennemsnitligt
har haft i de 3 foregående
præmieringsår.
Præmien udgør 20.000 kr.
pr. ekstra elev i et år. Dette
svarer til ca. 55 kr. pr. dag.
Præmien udbetales i 4. kvartal,
første gang i 4. kvartal 2005.
De elever, som giver ret til lønrefusion fra AER, giver også ret
til præmie.
Arbejdsgiverne skal ikke indsende nogen ansøgning om
præmie. Præmien beregnes på
grundlag af de oplysninger, AER
allerede har fra arbejdsgivernes
bidragsfritagelse.

Flere lærlinge til
isoleringsfaget
Det faglige udvalg har haft en
succesfuld opstart på det opsøgende arbejde, med at få flere
lærlinge til faget.
Der har været rettet henvendelse til 183 virksomheder.
72 virksomheder er besøgt.
•  Af disse har 14 ønsket eller
overvejer godkendelse.
•  30 har sagt ja til annoncering
efter lærlinge.
•  13 har selv lærlingeemner.
111 virksomheder har kun ønsket den telefoniske information.
•  Af disse har 30 fået fremsendt virksomhedsmappen.
•  23 virksomheder var lukket
eller lukker inden for en kort
årrække.

•  28 virksomheder udfører kun
teknisk isolering i mindre
omfang eller slet ikke
•  42 virksomheder ønskede
slet ikke at tage lærlinge ind
nu.
Resultatet har været meget
positivt. Antallet af godkendte
virksomheder forventes at være
øget med ca. 20 %. Antallet
af nye elevpladser forventes at
stige med op til 20 lærlinge på
årsplan.

milie. De elever, der kommer fra
Jylland kom sent hjem fredag
aften og var dermed hjemmefra
i lang tid, samtidig med, at de
havde meget fritid om aftenen
under skoleopholdet.
I lighed med de jyske håndværkere, der arbejder på Sjælland,
ville de derfor hellere have
nogle længere dage når de er
væk hjemmefra, for så omvendt at være før hjemme efter
en skoleuge.

Eleverne er forsat
glade for ordningen
Det skal tilføjes, at eleverne
ikke skal arbejde i virksomheden om fredagen. Hvis de gør
det mister virksomheden retten
til AER godtgørelse for den
sidste dag.
Så skyd ikke på skolen - det
er faget der har ønsket 4
dags ugen.

Sekretariatet kan konstatere,
at der er mange virksomheder,
der er i gang med ansættelse
af lærlinge, men det går lidt
(nogle steder meget) langsomt med at få aftalerne
indgået.

Undervisningstiden på
EUC Nordvestsjælland,
4 dages uge
Enkelte virksomheder har rejst
spørgsmål vedr. undervisningstiden på skolen i Holbæk gående
på, hvorfor 4 dages uge, samt
er det lovligt og er eleverne
længe nok på skolen.
Det er det faglige udvalg, der
har ansøgt undervisningsministeriet om tilladelse til at undervisningen gennemføres på 4
dage. Undervisningsministeriet
har givet sin tilladelse til dette i
brev af 14.08.2006. Det lokale
efteruddannelsesudvalg har efterfølgende tiltrådt, at 4 dages
ugen blev indført på skolen.
Forudsætningen har selvfølgelig
været, at den ugentlige undervisningstid ikke blev afkortet,
hvilket bliver overholdt.
Baggrunden for den "korte
uge" var et elevønske. Mange
af eleverne er voksne med fa-

BALLERUP
ISOLERING A/S

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00
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Medlemsfortegnelse for foreningen
af danske isoleringsfirmaer – ØST
Medlemsliste
pr. 1. november 2006
Activ A/S
Højevej 14, 4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567

Andersen's Isolering ApS
Krakasvej 15, 3400 Hillerød
telf.: 4824 2056 fax 4824 2058

Allan Ploug A/S
Trekronergade 124, 2500 Valby
telf.: 3645 3636 fax 3645 3631

Allan Ploug A/S
Acacievej 7, 4060 Kirke Såby
telf.: 4649 2369

B T Isolering ApS
Brøndbyvetservej 129,
2605 Brøndby
telf.: 3253 7774 fax 3253 1326

Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B, 2750 Ballerup
Telf.: 4466 6960 fax 4466 9600

Brdr. Christensen’s Monterings
& Isolerings Firma
Gasværksvej 2, 4930 Maribo
telf.: 5478 2188 fax 54783188

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 5380 fax 4848 2180

Brdr. Svensson A/S
Isolering & Stilladser
Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup
telf.: 3251 5677 fax 3252 5677
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Dansk Rørmærkning ApS
Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde
telf.: 4492 1266 fax 4492 0798

Nivisol ApS
Engvej 6, 2990 Nivå
telf.: 4918 0521 fax: 4918 0522

Dantec Rørisolering A/S
Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby
telf.: 4344 4319

Norisol A/S
Postboks 70, 4230 Skælskør
telf.: 5819 5050 fax 5819 6060

Dantec Rørisolering A/S
Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 4319 fax 4848 0408

Norisol A/S
Industrivej 39-41, 2605 Brøndby
telf.: 7011 7744 fax 7012 7744

H H Isolering
Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse
telf.: 4717 3347 fax 4717 3503

Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455

H H Isolering A/S
Vævergangen 18 A+B
2690 Karlslunde
telf.: 4615 0872 fax 4615 0486

J C Isolering ApS
Snedkervej 8, 2630 Taastrup
telf.: 4399 0702 fax 4399 0869

Kr. Dreyer A/S
Vigerslevvej 284B, 2500 Valby
telf.: 3630 4600 fax 3630 4605

L.M. Isolering ApS
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
telf.: 4675 5494 fax 4675 5366

Møllers Isolering
v/Inge Amter.
Blokhusvej 6, 2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859

Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5, 4400 Kalundborg
telf.: 5951 6320 fax 5951 7825

PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20
2640 Hedehusene
telf.: 4656 0100 fax 4559 7079

Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054

Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239

SN Gruppen ApS
Ellekær 7
2730 Herlev
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662

S R Isolering A/S
Ringstedvej 178 C
Kvanløse, 4300 Holbæk
telf.: 5918 3701 fax 5918 3132

Scanisol A/S
Industrivej 3-5
Postboks 119, 4600 Køge
telf.: 5665 7174 fax 5665 7386

Stabil Total Isolering ApS
Harrestrupvej 169
2740 Skovlunde
telf.: 4497 5766 fax 4497 4014

Svale Isolering ApS
Rengevej 25
4660 Store Hedding
telf.: 5657 4849 fax 5657 4449

Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10, 4684 Holmegaard
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390

Terton ApS
Industriholmen 80
2650 Hvidovre
telf.: 3879 1133 fax 3879 0055

Total Isolering ApS
Boeslunde Byvej 118
4242 Boeslunde
telf.: 5819 2312

Tune Isolering ApS
Hvidkløvervej 2, Tune
4000 Roskilde
telf.: 4613 8010 fax 4613 6532

Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson
Sct. Nilsvej 4, 3550 Slangerup
telf.: 4733 5056 fax 4738 1701

Medlemsfortegnelse for foreningen
af danske isoleringsfirmaer – VEST
Medlemsliste
pr. 1. november 2006
Altek Trading ApS
Nydamsvej 43, 8362 Hørning
telf.: 8692 3390 fax 8682 3394

Altek Trading ApS
Skoleparken 116, 8330 Beder
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487

B.L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV
telf.: 6617 2074 fax 6617 2079

BV-Isolering v/Max Heydorn
Kongevejen 81, Endelave
8700 Horsens
telf.: 7568 2166 fax 7568 2187

dan-isoleringsteknik
Havnepladsen 12, Bygn. 14
9900 Frederikshavn
telf.: 9843 3838 fax 9841 0038

Grenå Isolering ApS
Abildgaardsvej 5, 8570 Trustrup
telf.: 8633 4202 fax 8633 4868

Klimatec Isolering ApS
Frederiksbergvej 7,
9330 Dronninglund
telf.: 9888 4353

Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17
9400 Nørresundby
telf.: 9632 1030 fax 9632 1039

Marine Isolering
Foldbakvej 68, 9870 Sindal
talf.: 9848 4814 fax 9848 4833

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, 8900 Randers
telf.: 8641 0201 fax 8640 6222

Norisol A/S
Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia
telf.: 7592 9000 fax 7592 2664

Saki Isolering ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder
telf.: 8654 5433 fax 8654 5533

Norisol A/S
P. Box 8233, 9220 Aalborg Øst
telf.: 9635 2222 fax 9635 2233

Silkeborg
Isoleringsforretning A/S
Hvinningsdalvej 84
8600 Silkeborg
telf.: 8681 6722 fax 8681 6722

Norisol A/S
Knallen 2, 9900 Frederikshavn
telf.: 9842 9066 fax 9842 9117

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206
5220 Odense SØ
telf.: 6615 8081 fax 6615 5081

Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg
telf.: 7513 8333 fax 7545 7444

Hasselager Isoleringsforretning ApS
Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager
telf.: 8628 3431 fax 8628 6519

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften, 8382 Hinnerup
telf.: 8621 0099 fax 8621 5114

IKAS Isolering A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
telf.: 8627 2877 fax 8627 2908

Palcon Plade-Isolering
v/Palle Sørensen
Hjulmagervej 15 A, 7100 Vejle
telf.: 7585 9244 fax 7585 9245

Isoleringsmester Jørgen Kynde
Hammeren 10, 6715 Esbjerg N
telf. 7516 8100 fax 7516 7530

Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103, 5330 Munkebo
telf.: 6597 4450 fax 6597 6780

Jørgen Jensen Isolering A/S
Fjordvej 27
9220 Aalborg ØST
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631

Kaefer ApS
Industrivej 7, 6200 Aabenraa
telf.: 7362 6062 fax 7362 6061

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2, 7100 Vejle
telf.: 7582 1722 fax 7582 1973

Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerepvej 35, 5672 Broby
telf.: 6263 1393

Unitech Isolering A/S
Kirkeggårdsvej 3, Hørby
9500 Hobro
telf.: 9851 2009 fax 9851 2029

Vest Isolering ApS
Guldagervej 107, Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298

Viborg Isolering
v/ Kay-Henning Pedersen
Hedevænget 68, 8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

Sydjydsk Isolering ApS
Industrivej 8, 6630 Rødding
telf.: 7484 1800 fax 7484 1801

Hvem er DIB bladet til for?
Hvem læser DIB bladet?
Bladet du sidder med i hånden redigeres og udgives af
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening. Her finder
du artikler om relevante emner og nyheder inden for
branchen. Bladet udsendes til og læses af en lang række
toneangivende aktører inden for branchen, som på den ene
eller anden måde via deres daglige arbejde er i berøring
med teknisk isolering. Ud over DIBs medlemmer modtager
arkitekter, entreprenører, ingeniører, energikonsulenter og
mange andre DIB bladet.

Hvad kan du også bruge DIB bladet til?
Kender du nogen som du synes bør modtage DIB bladet, er
du velkommen til at kontakte Rounborgs grafiske hus som
står for tryk og distribution af DIB bladet.
Hvis du som DIB medlem ønsker at markedsføre dig over
for udvalgte kunder, er det også muligt at få tilsendt flere
eksemplarer af bladet hjem til din firmaadresse.
Rounborg kan kontaktes på telefon 9742 2344 eller
e-mail info@rounborg.dk.
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro
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