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Vinderen af Armacells

Medlemsfortegnelse

Formanden har ordet
August 2004
Så er den årlige generalforsamling
afholdt, med det resultat, at bestyrelsen fortsætter uændret det kommende år.
Overenskomsten for de næste 3 år
er færdigredigeret og udsendt.
Som punkt på generalforsamlingen
var forslag om at oprette et kontrolorgan for teknisk isolering, set i lyset
af den debat, som har været i medierne de sidste par år om ”snyd” og
manglende isolering på installationer.
Selvom erhvervsministeren meldte
kraftigt ud fra starten, om at det
skulle der gøres noget ved, synes vi

i branchen ikke, der er sket så forfærdeligt meget i de forløbne 2½ år.
Vores overvejelser går på, hvordan
skal en kontrolordning fungere,
hvem skal udføre kontrollen, i hvor
stort et omfang, og hvordan vil
ordningen blive modtaget på byggepladsen af den tilsynsførende
funktion, som er der i forvejen, og af
bygherren.
Resultatet blev, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som
undersøger alle spørgsmål og fremkommer med et oplæg til næste generalforsamling.
Facit skulle gerne blive, at vi får et
værktøj, som sikrer en ensartet høj
standart i hele branchen.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

BALLERUP
Tlf. 70 26 06 36
Fax 70 26 34 05

2

KOLDING
Tlf. 70 22 99 33
Fax 70 26 03 77

Kurt Nykjær,
formand.

ÅRHUS
Tlf. 70 20 01 22
Fax 70 20 01 33

Altid
lige
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hånden...

E-mail: info@armadan.dk
www.armadan.dk
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• Monteret med selvklæbende tape
på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af
varmerør og kondensisolering
• Lagerføres i mange dimensioner
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Isover Duo
- ideel til kælderisolering
Et nyt produkt fra Saint-Gobain Isover har alle de egenskaber, man kan ønske sig af isoleringsplader til kælderlofter:
Den varmeisolerer, lydisolerer, gør rummet lysere og har
en flot finish.

Som prikken over i’et er den
endvidere nem at opsætte
med specialskruer til beton
- helt uden brug af rawlplugs.
"Vi ønskede en loftisolering,
som kunne udgøre en lukket
overflade. Målet med den
var først og fremmest varmeisolering. At ISOVER Duo så
samtidig har gjort kælderen
mere brugervenlig, ja det
er en ekstra gevinst", siger
rådgiver Lars Thomsen fra
det rådgivende ingeniørfirma
Eibye & Holmsgaard ApS i
København.
Virksomheden står for
renoveringen af Heimdalsborg i Mimersgade 108, hvor
andelsboligforeningen blandt
andet har besluttet at gøre
noget ved kulden fra den
store kælder.
Bedre udnyttelse af
lyset fra de få vinduer
Renoveringen er lagt i hænderne på Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, og det
var konduktør Ole Ladekarl
herfra, der foreslog brugen
af ISOVER Duo.
"Produktet giver en flot
finish. Endvidere fås den i
to tykkelser, således at vi
har kunnet benytte 80 mm
direkte mod betondækket og
50 mm ved de synlige bjælker", forklarer Ole Ladekarl.
"Efter opsætningen kan vi
endvidere se effekten af
produktets store lysrefleksion. Lyset fra de få vinduer
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udnyttes langt bedre, og det
har gjort den førhen noget
skumle kælder mere indbydende", siger Ole Ladekarl.
Også lyddæmpningen
mærkes tydeligt, idet det
ikke længere runger, når man
taler sammen.
Nemt at skære - flot finish
Selve opsætningen af
ISOVER Duo pladerne i den
600 kvadratmeter store
kælder er udført af samarbejdspartneren AGP Byg og
Renovering ApS, og direktør
Allan Gad har fået gode erfaringer med ISOVER Duo.

ISOVER Duo varme- og lydisolerer loftet og gør kælderen lysere.

"Det er forholdsvis nemt at
arbejde med og let at skære.
Det er en stor fordel, når
vi som her skulle isolere
mange mindre rum", siger
Allan Gad.
Han fremhæver også den
flotte finish, som opnås, når

samlingerne tapes over med
den særlige DUO-tape, der
har samme overflade som
pladerne.
"Vi er meget tilfredse med
resultatet og vil gerne påtage
os at arbejde med ISOVER
Duo en anden gang", siger
Allan Gad.

ISOVER Duo er nemt at arbejde med, og loftet får en flot finish, siger direktør Allan Gad
fra AGP Byg og Renovering ApS, som har udført isoleringen af det 600 kvadratmeter store loft.

DIB's generalforsamling
Årets generalforsamling i Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening foregik i
Ferskvandscentret i Silkeborg, og deltagerne vil mindes dagen, hvor fisk blev
debatteret før, under og efter generalforsamlingen.

Til gengæld kan Foreningen se
tilbage på året, hvor Foreningen fejrede sit jubilæum ”100
år ung”. Med en velbesøgt
reception og en interessant
lærlingekonkurrence med
Jesper Rasmussen fra SAKI
som vinder, havde de fleste en
oplevelsesrig dag.
Det skal blive spændende at
se, om vores repræsentant i
Barcelona i september måned
klarer opgaven lige så godt,
som han gjorde på hjemmebanen. Fundamentet burde være
i orden, og det ser også ud til,
at fremtidige lærlinge vil blive
bedre uddannet end tidligere.

•

•
•

Den faglige uddannelse er
blevet indholdsmæssigt
opdateret, og eleverne går
direkte ind på isoleringsuddannelsen
Uddannelsesstederne og
uddannelsesmaterialerne
er blevet opdateret
Der er ansat nye lærere på
skolen i Holbæk

Det meste af vinteren er gået
med at forhandle overenskomst. Selvom der blev lagt
meget arbejde i at få en landsdækkende overenskomst,
udformet efter vestmodellen
og med bruttopriser, lykkedes
det ikke at få den igennem.
Manglende isolering på installationer er stadig et varmt

emne. Det har bl.a. medført,
at Foreningen har afholdt
en temadag om emnet, en
vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Standard,
og i øjeblikket fortsætter planlægningen af hjælpeværktøjer
til hjemmesiden samt forslag
til flere hjælpeværktøjer til
kvalitetsarbejdet i virksomhederne.
Foreningens Kalkulationsprogram er blevet opdateret, og
der vil blive holdt et kursus i
Byggecentrum i Middelfart
den 14. september 2004.
Hjemmesiden er blevet opdateret, og den vil fremover blive
brugt til at informere medlemmerne om, hvad der sker, og
hvad man bør vide.

for ankenævnet for Hulrumsisolering, som betyder, at
ankenævnets bestyrelse får
færre medlemmer, og at det
kommer til at koste lidt mere
at starte en sag.
Bestyrelsen blev genvalgt, og
efterfølgende konstituering
medførte, at bestyrelsen
også i det kommende år har
Kurt Nykjær som formand og
Jørgen B. Rasmussen som
næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Bjarne
Christensen, Lars Graff, Peter
Pedersen og Sven Pers.
Generalforsamlingen vedtog
på opfordring at nedsætte en
arbejdsgruppe, som skal lave
et gennemarbejdet oplæg,

Foreningen har fået repræsentation i standardiseringsarbejdet. Lars Graf, DANTEC
ISOLERING deltager i arbejdet
nationalt i S 181, hvor DS 452
revideres i 2005-2006. Peder
Lykkeberg, NORISOL deltager
S 115 Akustik.
DIB-Bladet ”Teknisk isolering”
blev også fremhævet under
generalforsamlingen. På grund
af ændrede tilskudsregler til
porto og et reduceret annoncebudget vil det blive dyrere
at udsende bladet for Foreningen, hvilket imidlertid ikke
får konsekvenser for bladet,
og det vil derfor fortsat blive
udsendt fire gange årligt.
FESI, den Europæiske
Isoleringsforening valgte at
holde deres efterårsmøde i
København i efteråret 2003, og
Foreningen var derfor værter
for arrangementet, som blev
holdt i Industriens Hus.

Og så til det med fisken
Før generalforsamlingen
kunne alle dem, som var
mødt tidligt frem, nyde en tur
gennem Ferskvandscentrets
flotte udstilling af vore ferske
farvandes mange forskellige
fisk mm. Under generalforsamlingsmiddagen, som blev
serveret samme sted, blev der
ikke serveret fisk, da enkelte
før og under generalforsamlingen havde ytret sig kritisk mod
fisk. Til gengæld kunne fiskene
i akvarierne sætte en særlig
stemning, når de langsomt
svømmede rundt i akvariet til
musik og sang af den lokale
kunstner Linda Thomsen.

– når der skal isoleres...

Røranlæg
Tankanlæg
Procesanlæg
Skibsisolering
Brandisolering
Køle/fryseanlæg
Støj/lydisolering

9740 · Bjørn O. & List · 5767 1727

Formand Kurt Nykjær berettede om årets mange store
begivenheder. Med henvisning
til at Byggematerialeindustriens nyeste byggeprognose,
der fortæller, at opsvinget ligger lige om hjørnet, tilkendegav Formanden, at han mente,
det nok varede endnu en periode, før det kunne registreres
i isoleringsbranchen. Økonomisk har det ikke været noget
godt år for isoleringsbranchen.

hvor man undersøger mulighederne og fremkommer med
forslag til gennemførelse af
autorisationsordning eller en
frivillig kontrolordning samt en
garantiordning.

SKÆLSKØR
STOKKEMARKE
AALBORG
FREDERIKSHAVN

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
Knallen 2 · 9900 Frederikshavn · Tel. 98 42 90 66

FREDERICIA
KØBENHAVN

Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia · Tel. 75 92 90 00
Industrivej 39 - 41 · 2605 Brøndby · Tel. 70 11 77 44

www.norisol.com

Der er i øjeblikket ved at blive
udarbejdet nye vedtægter
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Historien om
Armaflex
I år er det 50 år siden Armaflex
første gang så dagens lys.

Armaﬂex som vi i dag kender så
godt, startede sin udvikling for over
140 år siden i Amerika. Med bare
300 dollar som startkapital startede
Thomas Armstrong en produktion
af korkplader til bygningsisolering.
Thomas Armstrong havde oprindeligt en produktion af korkpropper
til ﬂasker, men han havde et stort
spild af denne produktion. Han
fandt hurtigt ud af at dette
spild havde en god isolerende
evne og han begyndte at lime
dette korkspild sammen til
isoleringsplader, som blev
brugt til isolering i huse.

Thomas Armstrong.

I 1903 ﬁk han patent i
Tyskland på korkpladerne
som han solgte, - dels til bygningsisolering men primært
til isolering af de kølehuse,
som skød op i takt med der
blev behov for at køle fødevarer
ned på slagterier og mejerier.
I 1953 og 1954 udvikles den
Arma-ﬂex som vi kender i dag.
Dengang kun i én version en sort
elastomerbaseret cellegummi som
dengang revolutionerede isoleringen af kølerør.
Tidligere var man nødt til i ﬂere arbejdsgange og isoleringslag at lime
kork eller andre stive materialer på
rørene med bitumen og asfalt som
tætningsmiddel og lim. Et omfattende og meget beskidt arbejde.
Med udviklingen af Armaﬂex blev
denne form for køleisolering gjort
meget enkel. I én arbejdsgang
havde man en rigtig god køleisolering som var dampdiffusionstæt,

Produktion af
korkpropper til flasker.
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AF/Armaflex.

og med en overﬂade som kunne stå
alene tilbage uden nogen form for
beskyttelse eller afslutning. Et eksempel på denne enorme succes Armaﬂex blev modtaget på i Europa,
er den kendsgerning at Armstrong
i 1971 på ISH messen solgte 30%
af dette års omsætning på denne
messe. Kunderne var mildest sagt
begejstret for dette nye produkt.
som var kommet til Europa.
Den første Armaﬂex fabrik blev
bygget i Münster i 1967. Samme
fabrik som i dag er hovedkvarter
for Armacell GmbH.
I 1978 kom så ﬂere typer Armaﬂex
på markedet AF/Armaﬂex (Armstrong Future) og B1 produktet
FC/Armaﬂex (Fire Control)
I 70’erne var det IKAS som havde
forhandlingen af Armaﬂex i Danmark og Finland. I dag er der mere
end 25 forhandlere af Armaﬂex
alene i Skandinavien.
I dag produceres der mere end 40
forskellige typer af Armaﬂex hvor
AF/Armaﬂex er den mest anvendte.
Men produkter som NH/Armaﬂex
(None Halogene) og HT/Armaﬂex
(High Temperature) er Armaﬂex
typer til installationer hvor der stilles helt specielle krav til Brandsikkerhed og temperaturforhold.
Armaﬂex produceres og ejes i dag
af Armacell international GmbH.
Armatrong insulations products
blev i år 2000 købt af Armacell
GmbH,- et Management-BuyOut, - til en pris på 2,3 mia. kr.
Alle produktnavne og rettigheder
ejes i dag af Armacell GmbH.

Udmærkelse til KAIFLEX CONNECT.
Den sikre løsning !

1

Fikser pladematerialet
på røret

2

Læg nu pladen rundt
om røret

3

Luk den
selvklæbende søm

Større sikkerhed med min. 350 % større
klæbeflade end ved et 90° snit.
Dermed en hurtig og sikker løsning.

CONNECT blev på
ISO 2000 i Wiesbaden
valgt som en af de
5 bedste nyheder.

NU OGSÅ
LAGERFØRENDE
FORHANDLER

KAIMANN DANMARK ApS
Fabriksparken 44
DK-2600 Glostrup
Tel. 43 44 05 77
Fax 43 44 06 77

Effektive varmeanlæg skal
få bugt med energispild
Det bliver sværere at frådse med energien herhjemme. Fremtidens varmeanlæg skal udnytte energien effektivt og opvarme vores bygninger med et minimum af spild.

Det er hovedbudskabet i det
tillæg til varmenormen, DS
469, som Dansk Standard
udgav for et år siden.
Overgangsperioden udløb
1. februar, og en række nye
krav om energieffektivitet er
nu blevet en del af Bygningsreglementet.
40 % af det totale energiforbrug i Europa går i dag til
opvarmning, ventilation og

aircondition. Opvarmningen
af bygninger har hidtil kørt
på pumperne mht. effektiv
udnyttelse af energien. Det
skal det nye tillæg råde bod
på. Det sætter fokus på
energieffektivitet, og den
danske varmenorm foregriber dermed tendensen i de
kommende europæiske standarder på varmeområdet.
Tillægget indeholder bl.a.
nye regler for pumper i

varmeanlæg og for varmeanlægs ydeevne, og det får stor
betydning for projektering
og installation af fremtidens
varmeanlæg.
Den danske byggebranche
har haft et år til at vænne
sig til de nye regler, men 1.
februar blev det lovpligtigt at
benytte tillægget sammen
med varmenormen DS 469,
Varmeanlæg med vand som
varmebærende medium.

Tillægget foreskriver blandt
andet brug af selvregulerende pumper i alle varmeanlæg, hvor varmebehovet varierer. Det betyder, at
pumperne reguleres automatisk efter anlæggets
vandstrøms- og trykbehov.

Yderligere information
hos Peter Langkilde
pl@ds.dk

Redaktionen ønsker tillykke....

DIB´S FORMAND FYLDER 60 ÅR
Kurt Nykjær, foreningens formand kan den 24. august fejre sin 60 års fødselsdag.
Kurt Nykjær startede sit virke i isoleringsbranchen i 1962, som isolatør, i firmaet S. Ravn Nielsen
i Odense. Efter fem års ansættelse trak udlængslen, bla. Thule på Grønland har nydt godt af Isolatøren fra Fyn. I 1972 tilbage på Fyn indgik Kurt Nykjær kompagniskab med sin gamle ”læreplads”,
for i 1974 at overtage firmaet, som senere er kommet til at hedde Nykjær Isolering.
Nykjær Isolering arbejder primært på Fyn, men har også haft sit virke på Elværker på Grønland
samt på flere arbejdspladser i Tyskland.
Selv om der rundes et skarpt hjørne, ruller hjulene stadig hurtigt, udover at drive virksomheden i
Odense, er Kurt netop blevet valgt, som formand, for endnu en periode i Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening og har samtidig sæde i DI`s hovedbestyrelse.
Dagen fejres med et åbent hus arrangement på firmaadressen Hollufgårdsvej 206 Odense SØ,
hvor der bydes på lidt fynske specialiteter.

Fredag den 27. august 2004 kl. 12.30 – 17.00
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Vi må forsøge, at stoppe
snyderiet i isoleringsbranchen
Vi snyder de dårligst stillede
Vi i isoleringsbranchen, snyder
den dårligst stillede del af
befolkningen ved, at udføre
isoleringsarbejde der ikke
opfylder normerne, og derved
skaber større varmeudgifter for
lejere end lovens krav.
Specielt går det udover lejere,
som ikke altid selv kan vælge
deres leje-bolig, men er nødt til
at tage hvad de bliver tilbudt,
og dermed også må betale de
større varmeudgifter der følger
med. Men de kan ikke gøre
noget ved den dårlige isolering.
I ejerboliger må man gå ud fra,
at købsprisen er lav ved dårlig
isolering og derved skulle der
være økonomisk mulighed for
at efterisolere.
Jersild
Denne problematik viste Jersild
for ca. 1½ år siden, i udsendelsen ”Rapporten”. Som resultat
heraf har By- og Boligministeriet betalt Rambøll for at
undersøge, om dette var rigtigt
og i hvilket omfang.
Rambølls rapport viser, at kun
ca. 75% af nybygget udlejnings
bolig-byggeri opfyldte isoleringsnormen.
Syndere
Hvem har så skylden? Det kan
vi ikke læse direkte i rapporten,
men årsagerne er mange. Vi
i isolerings-branchen vil ofte
finde andre synde-bukke.
Det kan være:
Arkitekten har ikke afsat
plads til rør, med så meget
isolering som normen
forlanger.
Ingeniørerne beskriver ikke
klart hvad kravet er. Normer
er en funktionnorm, som
kan være vanskeligt at forstå. Desuden kontrollerer
de ikke, om de forskrevne
isoleringstykkelser også

•
•

•

•

er anvendt. Vi ser også,
at rådgiveren beskriver
tykkelser der er mindre end
normens krav.
VVS firmaet har ophængt
rør o.l., så der ikke er plads
til isoleringen. Det kan
være af uvidenhed eller
fordi de er dårlige håndværkere.
Myndighederne kontrollerer ikke om normen er
overholdt. Det har de ikke
ressourcer til.

Den sidste mulighed kan være,
at isoleringsfirmaet for økonomisk vinding snyder med tykkelserne. Som branche håber
jeg ikke, dette er tilfældet.
Hvorfor sker der ikke noget.
Jeg har været i isoleringsbranchen i snart 30 år, og
næsten aldrig set alvorlige
sager som, at:
Myndighederne nægter at
udstede ibrugtagningstilladelse, pga. for lidt isolering.
VVS firmaet må omlægge
rør, så det er plads til isolering.
Rådgiver bliver gjort økonomisk ansvarlig.
Isoleringsfirmaet må efterisolere installationerne.
En eller flere af ovenstående parter idømmes at
betale, for det varmespild
der er sket.

•
•
•
•
•

Tavshed
Hvorfor er vi i isoleringsbranchen tavse?
Det kan bl.a. være fordi:
Hvis vi nægter at isolere
med for lidt isolering hvor
der ikke er plads, vil vi miste en kunde, ved at angive
rådgiver eller VVS firmaet.
Det kan resultere i, at de
må gøre arbejdet om. Hvis
vi blot påtaler problemet
ved notat for, at friholde os
selv i en evt. følgende sag,

•

•

bliver vi opfattet som angiveren. Derfor gør vi næsten
aldrig noget.
Tiden er knap. Vi har ikke
tid til, at komme på pladsen
under op-hængningen af
installationerne, så problemet tages op i tide.
Samtidig er vi for idefattige. Vi kan ikke finde på
alternative løsninger.

Vi må erkende, at bygningsmyndighederne ikke har
ressourcer til at kontrollere det,
og måske mangler der også
branchemæssig viden.
Hvis vi skal overleve som troværdig branche, må vi forsøge
selv at gøre noget.
Certificering/kontrolordning
Det kunne være ved, at branchen oprettede en certificeringog kontrolordning.
Vi vil selv være nødt til at
betale. Jeg tvivler på, at det
offentlige vil deltage.
Certificerings- og kontrolordningen bør kun have seriøse
firmaer i sin fold.
Et seriøst firma vil kunne markedsføre sig som certificeret.
For at være certificeret, skal
alle job af en vis størrelse oplyses til ordningen, som så vil
køre ud på pladsen og udføre
en detaljeret stikprøve kontrol.
Hvis et isoleringsfirma snyder
på vægten, vil det først medføre en påtale og ved gentagelse evt. eksklusion. Eksklusionen skal offentlig-gøres i
dagspressen.
Liste med certificerede firmaer
er offentlig og vil kunne hentes
på brancheforeningens hjemmeside.
Hvis en kunde vælger et certificeret firma til at udføre sit

isoleringsarbejde, vil de have
en større sikkerhed for, at de
får det de betaler for.
For og imod
Certificerede firmaer vil få
større generelle omkostninger,
og derved blive dyrere end ikke
certificerede firmaer.
Certificerede firmaer vil
fraskrive sig muligheden for,
at tjene på at snyde med tykkelserne.
Kunderne vil forhåbentlig
strømme til hos de certificerede firmaer, da man kan håbe
at det bliver et krav fra bygherren, at isoleringsarbejdet udføres af et certificeret firma.
Retsager
Hvis myndighederne vil hjælpe
os i gang med en kontrolordning, bør de køre nogle sager
mod dette snyderi og offentliggøre sagerne.
Ejerbolig markedet
Hvis man vil, kan man godt
købe et hus med ulovlig kloak
og også med dårlig isolering.
Men reelt overtager man
ulovligheden, og dermed også
pligten til at lovliggøre det.
Det er dog tit, at køber ikke
kender ulovligheden, og at
unødvendig varmeudgift løber
år efter år.
Der er mange uigennemtænkte
detaljer og hvis’er i en kontrolog certificeringsordning, men
vi bør i branchen i det mindste,
undersøge mulighederne og
overveje fordele og ulemper.
Vi kan ikke med god samvittighed, blot vende ryggen til og
overse, at vi er med til at snyde
specielt lejerne.
Vi må vise os som en troværdig branche.
Allan Ploug
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FIRMA

PROFILEN
Persolit Entreprenørfirma A/S blev grundlagt i 1938 af Carl Pers i København, og har siden
udviklet sig til såvel en landsdækkende isoleringsforretning med over 300 ansatte, som en
international udbyder af isoleringsløsninger.

Historien
Licensrettigheder til en isoleringsmetode fra England
blev starten på firmaet.

Isoleringsopgave South African
Breweries, Port Elizabeth.

Isoleringsopgaver
petro/kemisk
anlæg.

I efterkrigsårene og op gennem 50’erne var det især
den danske værftsindustri
der udgjorde en betydelig
del af kundekredsen.
Op gennem 60’erne og
70’erne blev der satset mere
alsidigt inden for teknisk
isolering, og i 80’erne blev
aktiviteterne udvidet til offshore markedet.
Persolit har gennem de
seneste årtier vokset sig
større både ved fusioner og
gennem opkøb, og har derved opnået styrke til fortsat
ekspansion i Danmark og i
udlandet.
De mange års internationale
erfaringer har i løbet af de

sidste 6 år medført etablering af datterselskaber i
udlandet.
Struktur
Persolit er en privatejet
virksomhed og har med 4.
generations indtræden sikret
firmaets fortsatte udvikling
og stabilitet i forhold til kunder, samarbejdspartnere og
medarbejdere.
Persolit dækker landet med
6 afdelinger (København,
Kalundborg, Munkebo, Vejle,
Esbjerg og Aalborg), firmaets
hovedkontor findes placeret
i Munkebo og 2 datterselskaber er placeret i henholdsvis
Litauen (Klaipeda) og Sydafrika (Port Elizabeth).

Facadebeklædning Herstal, Odense.

Brandisoleringsopgave
med Rockwool Conlit.
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Akustisk regulering off-shore.

Kompetencer
Persolit har mange års erfaring og stor ekspertise inden
for teknisk isolering til industrien og kraftvarmesektoren
og opererer på internationalt
plan.
De enkelte afdelinger er
i besiddelse af de grundlæggende kompetencer indenfor
teknisk isolering.
Derudover har flere af afdelingerne udviklet forskellige specielle kompetencer
indenfor varme-, kulde-,
brand-, og lydisolering. Hertil
kommer et komplet koncept
indenfor tankisolering, turbineisolering, asbestsanering,
sand-/glasblæsning, industrimaling, kedelrensning,

marineisolering, offshore/
petrokemi, facadebeklædning, tyndpladeforædling,
isoleringspuder og mandskabscontainere.
Persolit har til stadighed
isolatørlærlinge under uddannelse, ligesom efteruddannelse af medarbejderne er
et vigtigt element til stadig
sikring af kompetencen på
alle niveauer.
Større industriopgaver,
ofte med utraditionelle
krav til både udførelse og
dokumentation, løses af
afdelingen i Munkebo, som
besidder ekspertisen til
løsning af sådanne opgaver
på landsplan, ofte suppleres

kapaciteten fra de lokale
afdelinger. Persolit råder over
egen konstruktionsafdeling
med ingeniørkapacitet og
moderne tegnestue.
Marineisolering omfatter
både nybygningsværfter og
vedligeholdelsesopgaver i
handelsflåden.
Persolit råder over en
moderne maskinpark og er
en betydelig leverandør af
skræddersyede profiler og
kassetter til facadebeklædning, inkl. monteringsrådgivning. Opgaverne løses i tæt
samarbejde mellem materialeleverandører, arkitekter,
bygherre og entreprenører.
Skræddersyede tyndpladekomponenter til ventilations-

branchen er også et vigtigt
område. Isoleringspuder
og pre-fab leveres til både
kolleger i branchen og til den
generelle industri.
Persolit arbejder som underleverandør til danske som
udenlandske industrier, og
vor know-how optimeres
gennem løbende produktudvikling inden for såvel
metoder som materialer.
Persolit følger udviklingen
på isoleringsområdet nøje,
så vi i tæt samarbejde med
kunden kan tilbyde den optimale, individuelle isoleringsløsning.
Generelt
Opgaverne som består af
både vedligeholdelse og
projekter løses af en stab af
engagerede, kreative og dynamiske medarbejdere i en
omstillingsparat atmosfære.
Hermed er Persolit til enhver
tid i stand til at løse opgaverne i henhold til kundernes
krav med både præcision og
den højeste kvalitet.

- we add value
to your plants Marineisoleringsopgave i forbindelse med nybygning.
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Inspiration til
flere energibesparelser i
bygninger
Der er fortsat meget store muligheder
for at gennemføre økonomisk fordelagtige energibesparelser i bygninger. Det
skønnes, at der i gennemsnit kan spares
op mod halvdelen af det nuværende
energiforbrug i eksisterende bygninger, hvis alle rentable muligheder bliver
udnyttet.

Energiledelsesordningens
(ELO) veluddannede og
lokale konsulenter spiller i
denne sammenhæng en vigtig rolle som inspirationskilde
og rådgiver for bygningernes
ejere, administratorer og
andre beslutningstagere. Alle
bygninger med mere end

1500 m2 etageareal er omfattet
af ELO-ordningen,
der sigter efter at
gøre danske bygninger så energioptimale
som muligt – inden for hensigtsmæssige økonomiske
rammer.

BALLERUP
ISOLERING A/S

ALT I:

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

For at styrke
interessen for at bruge
denne kvalificerede rådgiverbistand har ELO-ordningen
på sin hjemmeside startet en
ny informationsservice, hvor
der regelmæssigt vil blive
formidlet konkrete eksempler på energibesparelser
til inspiration for andre.
Det første eksempel
stammer fra den almene
bebyggelse Kagsgården i
Herlev, hvor et dynamisk
samarbejde mellem ELOkonsulent, varmemester og
den beboervalgte bestyrelse

har ført til,
at bebyggelsens
varmeforbrug er reduceret
med mere end en tredjedel i
løbet af de seneste ti år. De
mange initiativer har også
givet beboerne et rigtigt godt
indeklima.
Denne og kommende casebeskrivelser kan ses på
Energiledelsesordningens
hjemmeside www.energiledelsesordningen.dk

Yderligere oplysninger hos:
Kai Borggreen, tlf. 7220 2522,
e-mail: kai.borggreen
@teknologisk.dk

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

DIB nr. 3 - mandag den 6. september 2004
Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00
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Skal sendes til:
John Kristensen
DIB / co. Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften . 8382 Hinnerup
e-mail: dibblad@dib-net.dk

Medlem af:

TRYK: WWW.FN-TRYK.DK
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Ny kort og bedre
lærlingeuddannelse
til Teknisk isolering
Flere års ”kamp” med undervisningsministeriet er nu er afsluttet på særdeles
tilfredsstillende vis. Det faglige udvalg skylder derfor ministeriet stor tak for
den forståelse, der fra ministeriets side har været udvist overfor isoleringsfaget.
Isoleringsfaget har mod eget ønske været knyttet til VVS uddannelsen i 14 år,
det er nu slut.
Fra 1/7-04 bliver uddannelsen teknisk isolatør igen en selvstændig uddannelse.

Det er lykkes at få godkendt,
at isolatøruddannelsen fremover får en samlet skoleperiode på i alt 35 uger, inkl. 10
ugers grundforløb.
Uddannelsestiden afkortes
samtidig til mindst 2 år og 9
mdr. og højst 3 år og 2 mdr.
Det betyder at lærlingene
fremover møder isoleringsfaget fra første skoledag på
teknisk skole, samt at de
fremover vil havde en isoleringslærer som underviser
min. 24 uger af de 35 uger
på skolen. I dag har de en
isoleringslærer ca. 18,5 uge
af 55 uger.
Samtidig øges det faglige
indhold i uddannelsen.
Den nye afkortede isolatøruddannelse får virkning
fra den 1. juli 2004, (eventuel
først fra den 1. august
2004), forudsat at der ikke
udskrives folketingsvalg
inden.
Det faglige udvalg fastlægger de sidste detaljer i
bekendtgørelsen ultimo maj
2004.
Overgangsordninger for
nye lærlinge
Lærlinge som netop er gået
i lære, eller som går i lære i
de kommende måneder kan
overgå til det nye afkortede
skoleforløb.
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Så der er ingen grund til at
afvente den formelle godkendelsesdato den 1.7.2004,
hvis der er lærlinge der gerne
vil starte op nu.

NYT FRA
ERHVERVSSKOLERNE:
EUC Nordvestsjælland
Skolen har netop afsluttet et
forløb for 8 ledige. Af disse
har 2 fået arbejde inden for
branchen og skolen forventer
at 4 af deltagerne indgår i et
lærerforløb som voksenlærlinge.
Skolen starter nu et nyt
længerevarende forløb op
for ledige med 10 deltagere,
så der er flere folk på vej til
branchen.
Der er også lærlingehold i
gang på skolen, men der er
også plads til medarbejdere
fra branchen, der ønsker
efteruddannelse.
Ring på 59 45 51 00 og aftal
en uddannelse.
AMU Syd
På skolen er der god gang i
efteruddannelsesaktiviteten,
13 personer er i gang med 5
uger pladeuddannelse. I uge
33 starter der et nyt 5 ugers
pladeforløb op, efterfølgende
vil der være åbent værksted,
hvilket betyder at skolen gen-

nemføre individuelle uddannelsesforløb for branchen.
Ring på 76 37 37 37 og aftal
en uddannelse.
AMU Nordjylland
Skolens isoleringsfaglærer
gennem mange år, Bjørn
Kock, er afgået ved døden
efter længere tids sygdom.
Det betyder at skolen har
besluttet at uddannelsen
stopper på skolen. Isoleringsuddannelsen i Jylland
vil herefter alene foregå på
skolen i Kolding.
Isoleringsfaget skylder Bjørn
Kock stor tak for mange års
god indsats for isoleringsfaget.
Jan Mogensen, sekretær
Det faglige udvalg
for isoleringsfaget
Tlf. 35 87 87 87,
direkte tlf. 35 87 87 32
E-mail jm@bygud.dk

GLAVA FLEX

®

Glavaflex cellegummi har kvaliteter som
gør montagen enklere og udførelsen bedre

µ ≥ 7000

GLAVAFLEX
selvklæbende
slanger har
tape på begge
sider.

GLAVAFLEX
slangerne kan
leveres belagt
indv. med kridt.

For yderligere information kontakt:
Geflex A/S, Danmark
Anders Brejnholt
Mobil:
F o r y d e4056
r l i g e 0411
re information kontakt:
G e f l ex A7027
/ S, D7087
anmark
Telefon:
A n d :e r s 7027
B r e j n7097
holt
Fax
M o b i l : 4 0 5Mannehøj
6 0 4 1 1 29
Adresse:
E - m aVEJEN
i l . : a n d e r s. b r e j n h o l t @ g e f l ex . n o
6600
Vejen
w w w. g l anders.brejnholt@geflex.no
ava f l ex . c o m
E-mail:
www.glavaflex.com

GLAVAFLEX
har stor mekanisk
brudstyrke som
bl.a. gør overfladen
mindre udsat for
tilfældige skader

GLAVAFLEX
plader og ruller kan
leveres med selvklæb.

G e f l ex A / S
I
S O A/S
9001/14001
Geflex
ISO 9001/14001
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Arma-Chek D fra Armacell er et beskyttelsessystem til Armaflex som er udviklet til
Marine og Offshore industrien. Arma-Chek S er meget velegnet til overfladebeskytt
Armaflex i renrum eller medicinalindustrien. Det unikke ved systemet er, at montør
behøver særligt værktøj eller uddannelse for at udføre opgaver med Arma-Chek, me
systemet kan installeres af de montører som normalt monterer Armaflex.
Herved er systemet billigere at installere end traditionelle beskyttelsessystemer, som
Isogenopak eller pladebeklædning.

Vinderen af
Armacells Arma-Chek
konkurrence er fundet
Ud af godt 200 korrekte
besvarelser, i hele Norden,
blev Mark Rolfs fra firmaet
Dantec isolering i Fredensborg udtrukket som den heldige vinder af en rejse, til en
værdi af 11.000,- danske kr.
Herudover var der også en
2. præmie og en 3. præmie,
som henholdsvis gik til en
isolatør i Norge og en Rådgiver i Sverige
I forbindelse med introduktionen af Armacells overfladebeskyttede produkter i
Norden - Arma-Chek, kunne
man deltage i lodtrækningen
om en rejse, hvis man kunne
svare korrekt på spørgsmål
om Armaflex beskyttelsessystemet Arma-Chek D og
Arma-Chek S.
Informationerne om ArmaChek kan man finde i det
udsendte materiale eller
på Armacells hjemmeside
www.armacell.com.
Arma-Chek D fra Armacell
er et beskyttelsessystem til

Armacells
i Danmark
(th) overrækker
Billedtekst:
Armaflex som er
udviklet til repræsentant
udføre opgaver
med Arma- Gerner Jørgensen
Armacells repræsentant
i
specielt Marine
og Offshore
systemettil
kan
Gerner
Jørgensen
præmien
til Mark
Rolfs (tv)Chek,
– et men
rejsebevis
enin-værdi afDanmark
11.000,kroner
industrien. Arma-Chek S er
meget velegnet til overfladebeskyttelse af Armaflex i renrum eller medicinalindustrien.
Det unikke ved systemet er, at
montøren ikke behøver særligt
værktøj eller uddannelse for at

stalleres af de montører som
normalt monterer Armaflex.
Herved er systemet billigere
at installere end traditionelle
beskyttelsessystemer, som
Isogenopak eller pladebeklædning.

(th) overrækker
1. præmien til Mark Rolfs (tv)
– et rejsebevis til en værdi
af 11.000,- kroner.

DIB’S KALKULATIONSPROGRAM HJÆLPER
I det seneste år er dib’s kalkulationsprogram til brug ved tilbudsgivning, udførelse og afregning med medarbejdere
og kunder blevet udvidet betydeligt, og det er nu helt uundværligt for dem som har købt det.

Demonstrations- og kursusdag tirsdag den 14. september
kl. 10-16 i Byggecentrum i Middelfart
Alle firmaer, som kunne tænke sig at få præsenteret kalkulationsprogrammet, kan henvende sig til
Foreningens Sekretariat på tlf. 33 77 33 69, eller alternativt deltage i kursusdagen den 14. september.
Det er gratis at deltage, og tilmelding sker ved indsendelse af E-mail til cm@di.dk
med oplysning om deltagernavn og firma, så sender vi en bekræftelse.
Mød op. Kursusdagen er for alle uanset erfaring i brug af PC’er eller PC- kalkulationsprogrammer.
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Isopartner udvider...
Firmaet ISOPARTNER®, der
har arbejdet i isoleringsbranchen siden 1979, har udvidet
sin varemærkeret til at
omfatte de nuværende 15 og
fremtidige 10 nye EU-lande.

ISOPARTNER® modtag i
januar 2004 fra Kontoret
for Harmonisering i det
Indre Marked den officielle
bekræftelse på registrering
af ISOPARTNER i klasserne

for isoleringsmaterialer og
isoleringsarbejde.

Ny topledelse i
Rockwool koncernen
Tom Kähler tiltræder som
bestyrelsesformand og
stopper som koncernchef i
Rockwool International A/S.
Vice-koncernchef Eelco van
Heel Bliver ny koncernchef.
I forbindelse med dagens generalforsamling i Rockwool
koncernen vælges Tom Kähler til ny bestyrelsesformand
og afløser dermed Arne V.
Jensen, der fratræder på
grund af selskabets aldersgrænse.
Tom Kähler (60 år) kom
til Rockwool koncernen i
1978, hvor han blev en del

af koncernledelsen i kraft af
posten som administrerende
direktør for en nyetableret
division, der dækkede diversifikations-aktiviteterne - i
dag Systems Division. I 1983
blev han vice-koncernchef og
i 1986 blev han koncernchef.

i 1993 til administrerende
direktør for Systems Division
og trådte ind i koncernledelsen. I 2001 blev han vicekoncernchef.
Kommunikationschef
Thorkild Diness Jensen
Rockwool International A/S.

Posten som koncernchef
overtages af vice-koncernchef Eelco van Heel.
Eelco van Heel (48 år) blev
ansat i Rockwool koncernen
i 1990 som eksportchef for
Grodania A/S. Han blev administrerende direktør for Grodania A/S i 1991, udnævntes
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MEDLEMSFORTEGNELSE FOR FORENINGEN
AF DANSKE ISOLERINGSFIRMAER
Medlemsliste pr. 1. august 2004

ØST

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

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

Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10, 4684 Holme-Olstrup
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390

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

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

TOPisolering ApS
Parcelvej 7, 2670 Greve
telf.: 4390 1835 fax 4390 1501

B T Isolering ApS
Nordre Dragørvej 119
2791 Dragør
telf.: 3253 7774 fax 3253 1326

L.M. Isolering A/S
Københavnsvej 265
Postboks 349
4000 Roskilde
telf.: 4675 5494 fax 4675 5366

Terton ApS
Industriholmen 80
2650 Hvidovre
telf.: 3879 1133 fax 4390 1501

B. Bachs Isolering
Nøddeskellet 7, Kisserup
4300 Holbæk
telf.: 5946 2888
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
Dansk Rørmærkning ApS
Sønderskovvej 6, 2740 Skovlunde
telf.: 4492 1266 fax 4492 0798
Dantec Rørisolering A/S
Vibeholms Alle 7, 2605 Brøndby
telf.: 4344 4319
Dantec Rørisolering A/S
Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg
telf.: 4848 4319 fax 4848 0408
H H Isolering
Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse
telf.: 4717 3347 fax 4717 3503
H H Isolering A/S
Vævergangen 18 A+B
2690 Karlslunde
telf.: 4615 0872 fax 4615 0486
Isenta Syd AB
c/o Anne Lykholt
Tårnbypark Alle 31 2.th
2770 Kastrup
ISOFIX Isoleringsfirma
H. Bro Larsen
Teglgårdsvej 503, 1. tv.
3050 Humlebæk
telf.: 4586 2451 fax 4586 2051
Isoleringsfirmaet Activ A/S
Højevej 14, 4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567
Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239
Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Tåstrup Møllevej 4B
4300 Holbæk
telf.: 5943 2460
Isoren
Kløvermarken 23
2680 Solrød Strand
telf.: 5614 1919 fax 5614 2721
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Isoleringsfirmaet
Lindberg og Søn I/S
Åbakkevej 49, 2720 Vanløse
telf.: 5639 8084
Møllers Isolering
Blokhusvej 6, 2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859
Niverød Isolering
Engvej 6, 2990 Nivå
telf.: 4918 0521
Norisol A/S
Industrivej 33
Postboks 70, 4230 Skælskør
telf.: 5819 5050 fax 5819 6060
Norisol A/S
Industrivej 39-41, 2605 Brøndby
telf.: 7011 7744 fax 7012 7744
Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455
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
Tranemosevej 16
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054
Roskilde Isoleringscenter A/S
Vindingevej 34, 4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239
SN Gruppen A/S
Rosenkæret 6
2860 Søborg
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662
S R Isolering A/S
Ringstedvej 178 C
Kvanløse 4300 Holbæk
telf.: 5918 3132 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

Total Isolering
Boeslunde Byvej 118
4242 Boeslunde
telf.: 5814 0376

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
Medlemsliste pr. 1. august 2004

VEST

Altek Trading ApS
Engtoften 10, 8260 Viby J
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487

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

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

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

Jørgen Jensen Isolering A/S
Drastrup Skovvej 33 A
9200 Aalborg SV
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373

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

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

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

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

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N
Postboks 131
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631

BV-Isolering v/Max Heydorn
Nørremarksvej 66, Sejet
8700 Horsens
telf.: 7568 2166 fax 7568 2187
C.C Isolering
v/J.L. Andersen
Nordfeldparken 7, 9400 Nr. Sundby
telf.: 9819 0711 fax 9817 4785
dan-isoleringsteknik
Flade Engvej 45
9900 Frederikshavn
telf.: 9843 3838 fax 9841 0038
Hasselager Isoleringsforretning ApS
Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager
telf.: 8628 3431 fax 8628 6519
IKAS Isolering A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
telf.: 8627 2877 fax 8627 2908
Isolatør Jens Hansen’s eftf ApS
Svendborgvej 3-5, 5750 Ringe
telf. 6262 2393

Norisol A/S
Svendborgvej 15
P. Box 8233, 9220 Aalborg Øst
telf.: 9635 2222 fax 9635 2233
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

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2, 7100 Vejle
telf.: 7582 1722 fax 7582 1973
Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17
9400 Nørresundby
telf.: 9632 1030 fax 9632 1039
PH Isolering
Kær Bygade 52, 6400 Sønderborg
telf.: 7442 4492 fax 7442 4492
Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, 8900 Randers
telf.: 8641 0201 fax 8640 6222

Silkeborg
Isoleringsforretning A/S
Hvinningsdalvej 84
8600 Silkeborg
telf.: 8681 6722 fax 8681 6722
Sydjydsk Isolering ApS
Industrivej 8, 6630 Rødding
telf.: 7484 1800 fax 7484 1801
Unitech Isolering A/S
Kirkeggårdsvej 3, Hørby
9500 Hobro
telf.: 9851 2009 fax 9851 2029
Vendsyssel
Isoleringsforretning ApS
Søndervang 42, 9800 Hjørring
telf.: 9892 1389 fax 9892 1318
Vest Isolering ApS
Guldagervej 107, Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298
Vestjysk Industriisolering ApS
Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig
telf.: 9781 0499 fax 9781 0259
Viborg Isolering
v/ Kay-Henning Pedersen
Hedevænget 68, 8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

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

Sæt

X i kalenderen

Medlemsmøde i Odense den 29. oktober 2004

O K TO B

ER

Ledernes Kursuscenter i Odense danner rammen om dette
efterårs medlemsmøde i DIB,
og det arrangeres denne gang i samarbejde med ISOVER.
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Vi vender tilbage med et spændende og udfordrende program.
Hvem husker ikke forrige medlemsmøde
hvor kvaliteten af eget arbejde blev sat i fokus.
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Vi samler tråden op og fortsætter med indlæg og debat
som kan bruges i det daglige arbejde hjemme i isoleringsfirmaet.
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Tak!

Mere ISOVER betyder mindre CO2-udledning

Med bedre isolering af bygninger kan CO2-udledningen begrænses
gevaldigt – til glæde for miljøet. Faktisk kan en enkelt familie typisk
skåne atmosfæren for 1 tons CO2 hvert år. Samtidig kan der spares
mange penge på varmeregningen. Klik ind på www.isover.dk, og
beregn, hvor meget du kan spare.

isover in-house

Det er lettere at isolere med ISOVER

