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Formanden har ordet
Foreningens blad har nu eksisteret i

at lægge for med en firmaprofil, så

ca. 15 år.

vore læsere kan få indsigt i, hvad
der foregår i et isoleringsfirma og

I den forløbne tid har der været

på den måde gøre bladet mere

behandlet mange tekniske emner,

levende.

Kurt Nykjær,
formand.

hovedsageligt fremlagt af vore leverandører sammen med annoncer for

Med disse ord håber jeg, andre i

deres produkter.

branchen vil følge op på idéen, så
vi i hvert nummer kan få indblik i,

Det har været hovedårsagen til, at

hvad der sker hos en af kollegerne

bladet teknisk og økonomisk har

og dermed synliggøre branchen

overlevet, men der mangler noget,

udadtil.

som jeg har efterlyst flere gange,
nemlig indlæg fra vores medlem-

Brug eventuelt indlægget i dette

mer.

blad som idégrundlag og aftal med
redaktøren tidspunkt for dit indlæg.

Jeg har derfor bedt John Kristensen
fra firmaet Olaf Bahn isolering om

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør
Altid
lige
ved
hånden...
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Nyt energimærke
gør effektivt
isolerede boliger
ekstra attraktive

Alle bygninger skal energimærkes via en ny ordning inspireret af
den succesrige energimærkning af eksempelvis køleskabe, frysere
og vaskemaskiner.

Mærkningen er en del af et
nyt EU-direktiv, som blev
vedtaget under Danmarks
EU-formandskab og skal
gælde i Danmark og resten
af EU senest i 2005. Ordningen omfatter alle nybyggerier
og eksisterende bygninger
med flere end 1.000 etagekvadratmeter.
Mærkningen vil sætte ekstra
fokus på energieffektive
bygninger. Et højt isoleringsniveau og et godt varmeregnskab vil via mærkningen blive
en salgsparameter over for
ikke mindst den voksende
gruppe af mere miljøbevidste huskøbere, siger leder
i udviklingsafdelingen hos
isoleringsproducenten SaintGobain Isover a/s, Susanne
Højholt.
Et energimærke vil anspore
flere ejere af ejendomme
til at mindske bygningernes
energiforbrug via eksempelvis øget isolering. Det vil
hjælpe Danmark og de øvrige
EU-lande til at nå miljømålene i Kyoto-proto-kollen.
Ved tilslutningen til miljøaftalen fra Kyoto har EU forpligtet
sig til samlet at nedbringe
udledningen af CO2 med
otte procent fra 2008 til 2012
i forhold til niveauet i 1990.
Danmark har lovet en reduktion på 21 procent.
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Mere miljørigtige løsninger
med energimærkning
Det nye energimærke skal
være tilgængeligt ved
ibrugtagning, salg eller leje
af en bygning. Målet med
ordningen er blandt andet
at tilskynde boligejere til
energiforbedringer, så det
samlede energiforbrug og
udledningen af CO2 formindskes.
Langt de fleste ejendomme
er i dag ejet af almindelige boligejere eller private
virksomheder uden større
kendskab til ejendomsadministration. For dem
bliver en energimærkning af
bygningerne en klar og enkel
vejledning i forbindelse med
administrationen og forbedringerne af bygningen, siger
Susanne Højholt.
Hun forudser, at energimærkningen generelt vil medføre
energiforbedringer og en
højere isoleringsstandard.
Andelen af meget dårlige
bygninger på boligmarkedet
vil derfor falde, fordi det
både af hensyn til miljøet og
salgsprisen kan betale sig at
forbedre dem.
Energimærkningen af
husholdningsapparater har
ført til en højere standard og
mere miljørigtige produkter.
Den samme effekt vil slå
igennem med en energi-

mærkning af bygninger, siger
Susanne Højholt.

kelte bygning skal vurderes
mindst hvert 10. år

Indeklima skal tælle med
i mærkningen
Energimærkningen skal finde
sted løbende, og i første
omgang er EU-landene
blevet enige om, at den en-

Den obligatoriske mærkning
af bygninger er et skridt
i den rigtige retning mod
mere energieffektive og
bedre isolerede boliger til
gavn for både miljø og ejer-

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

nes pengepunge. Men det er
også vigtigt - og jeg håber, at
andre faktorer som kvaliteten
af bygningens indeklima og
graden af ved-ligeholdelse
også vil blive inddraget i
mærkningen.
Det er de ikke i dag, siger
Susanne Højholt,
Saint-Gobain Isover a/s.
Energimærkeordningen
i det nye EU-direktiv om
energieffektivitet i bygninger bygger på den danske
husmærkeordning, som er
en eksisterende energimærkning af små ejendomme og
ejerlejligheder i forbindelse
med salg. Formålet er at

give køberne en kvalificeret
information om bygningernes energimæssige tilstand
før handlen og at pege på
mulige energimæssige forbedringer.

tidspunkt, hvor nye boligejere ofte vælger at forbedre
boligen. Det gavner miljøet
og kan i løbet af få år også
blive en gevinst for ejernes
egen varmeøkonomi, siger
Susanne Højholt.

Den nye energimærkning af
bygninger har samme formål
på nationalt og europæisk
plan og omfatter en større
del af boligmassen i Danmark.
Mærkningen bliver en nyttige
forbrugeroplysning ved køb
af en ejendom. Samtidig
synliggør den potentielle
energiforbedringer som for
eksempel efterisolering på et

Den obligatoriske mærkning af bygninger er et skridt
i den rigtige retning mod mere energieffektive og bedre
isolerede boliger til gavn for både miljø og ejernes pengepunge, siger leder i udviklingsafdelingen hos isoleringsproducenten Saint-Gobain Isover a/s, Susanne Højholt.

- Skæring af formemner
- Fremstilling af rørlængder
- Fremstilling af tilskæringer
- Integreret afklipningsmodul
- Opmærkning af bukkelinjer
- Lokning
- Sikning
- Valsning
- Tværsikning
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Buk og saks på
første klasse
En perfekt pladebearbejdning kræver maskiner af højeste
kvalitet. Derfor har Sicodan i Humlebæk udvidet samarbejdet med tyske Schechtl, der er bredt anderkendt for sit
program af bukkemaskiner og maskinsakse.

Med en nyligt indgået
aftale om eneforhanling
af Schechtls maskiner i
Danmark tilbyder Sicodan
de bedste forudsætninger
for pladebearbejdning og
det endda til rimelige priser.
Schechtl har i mere end 90
år udviklet og produceret
bukkemaskiner og maskinsakse.
Virksomheden har igennem
alle årene fokuseret på at videreudvikle og forfine deres
produkter. Det har resulteret
i maskiner kendetegnet ved
en høj grad af præcision og
kvalitet. Såvel Schechtl bukkemaskiner som saksemaskiner finder man derfor i alle
industrielle brancher, hvor
plader af stål, rustfrit stål og
aluminium skal bearbejdes.
Ny touch screen-styring
Ny touch screen-styring
gør maskinen hurtigere og
lettere at
betjene.
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Denne seneste udvikling fra
Schechtl bevirker, at man på
styringen kan følge emnets
bukkecyklus grafisk under
indtastning af mål og vinkler,
således at profilet kan ses,
inden det bukkes. Alternativt
vælges et lignende profil fra
det store bibliotek, og derfra
indtastes mål og vinkler.
Når pladetykkelse og -kvalitet er valgt, stiller maskinen
automatisk ind med bukkevangeposition, tryk, etc.
Herved opnås et bedre
bukkeresultat og længere
levetid på maskinen samt
kraftigere reference til
den nye type høje sektionsopdelte overvangeskinne,
der er udviklet, så kapaciteten på maskinen bibeholdes og ikke forringes
med de ca. 30 procent,
som er normalt ved disse
maskiner.

Den nye touch screen-styring og overvangeskinne hører sammen med en række
forskellige typer bukkemaskiner og maskinsakse til det
sortiment, som Sicodan med
Schechtl-agenturet fremover
kan tilbyde sine kunder med
eneret i Danmark.
Fakta som Sicodan
Sicodan i Humlebæk har
i mere end 30 år leveret
maskiner til pladebearbejdning i Danmark og det øvrige
Norden. Foruden udvikling
og produktion af sine egne
Cybertron plasmaskærecentre har Sicodan eneforhandling af en bred vifte af
maskiner til specialformål.
Programmet omfatter blandt
andet sakse, bukkemaskiner,
pladevalser, sikkemaskiner,
coilanlæg, vandstråleskæremaskiner, renskæremaskiner,
presser samt speciallinier fra
udenlandske producenter.

Sicodan har eneforhandling
af tyske Schechtls maskiner,
der er kendetegnet ved en
høj grad af procision og
kvalitet. Såvel Schechtls
bukke- som saksemaskiner
bruges i alle industrielle
brancher, hvor plader af stål,
rustfrit stål og aluminium
skal bearbejdes.

Ny touch screen-styring
gør maskinen hurtigere
og lettere at betjene. På
den måde kan man med
Schechtls maskine følge
emnets bukkecyklus grafisk
under indtastning af mål og
vinkler, så at profilet kan ses,
inden det bukkes.

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

ESAB præsenterede ny
plasmaskæremaskine
til præcisionsarbejde
på HI-Messen 2003
ESAB lancerede helt ny plasmaskæremaskine til de, som
stiller meget store krav til præcisionen

På HI-Messen præsenterede
ESAB en ny plasmaskæremaskine, EAGLE, som er
specielt udviklet til præcisions plasmaskæring.

onsværktøj, som på alle plan
lever op til moderne industrivirksomheders store krav til
effektivitet og rentabilitet i
produktionsprocesserne.

Den har en skærebredde på
max. 3,5 meter og klarer en
lang række af pladetykkelser
fra ca. 0,75 – 50 mm.

EAGLE er en brugervenlig
maskine, som bygger på den
sidste nye procesteknologi.
Derved er det blevet enkelt

Til de mange fordele ved
EAGLE hører, at den
automatisk sørger for at
indstille parametrene for
skæring optimalt i forhold til
den aktuelle pladetykkelse
og kvalitet. Arbejdshastighed er på op til 35
meter i minuttet.
EAGLE er designet til at
udføre plasmaskæringer af
en bemærkelsesværdig høj
kvalitet. Det er et præcisi-
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og let at indstille maskinen,
så man opnår perfekte skæreresultater – hver gang.
Med EAGLE er der adgang
til automatisk at skifte fra
skæring til markering, så
man er sikret størst mulig
fleksibilitet og nøjagtighed i
arbejdsprocesserne.

MED EAGLE
man skifte mellem skæring og markering på under
• kan
2 sekunder.
man opnå fordelene ved de lineære føringssystemer, som
• kan
sikrer en høj gentagelsesnøjagtighed.
man glæde sig over, at fejlprocenten bliver minimal takket
• kan
været en komplet procesautomatik.

Armadan
udvider...
For at kunne yde vore kunder
en endnu bedre service har
Armadan A/S valgt at udvide
deres lokaler i Århus med
over 1500 m2.
I anledning af udvidelsen
blev der afholdt reception

fredag d. 15. august, hvor
der blev grillet og lavet små
konkurrencer.
Vi siger tak til de mange, der
lagde vejen forbi og var med
til at gøre dagen festlig.
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FIRMA
Hvad der er værd at gøre
- er værd at gøre godt
Selv om Olaf Bahn Isolering A/S er vokset fra 30
til 50 medarbejdere inden
for de seneste fem år og er
flyttet fra Risskov til nyt og
større domicil i Hinnerup,
er vækst ikke noget mål i
sig selv.

Tværtimod har virksomheden
intet ønske om at vokse så
meget, at egenproduktion
på værkstedet ikke kan følge
med og kvaliteten på nogen
måde forringes.
"Vi laver et fornuftigt stykke
arbejde og holder fast i de
kunder, vi har. Det er dét,
der giver os succes", siger
John Kristensen, der er
administrerende direktør og
desuden medejer af Olaf
Bahn Isolering A/S.
"Det betyder, at vi en gang
imellem bliver nødt til at sige
nej tak til en opgave for at
være sikre på at overholde

leveringstiderne på igangværende arbejder", tilføjer John
Kristensen.
Netop levering til tiden og
udførelse i overensstemmelse med de stillede krav
om kvalitet er to af grundpillerne i det 66 år gamle
Århusfirma.
Endvidere tilbyder Olaf Bahn
Isolering at vejlede kunderne
samt at udarbejde forslag til
løsning af opgaver.
Det sidste sørger virksomhedens egen byggetekniske
afdeling for.
Alt i alt ønsker Olaf Bahn Isolering at være kundens samarbejdspartner - ikke alene
leverandør af en ydelse.
"Derfor arbejder vi også med
alle disciplinerne inden for
teknisk isolering, således
at vi kan tilbyde rådgivning
om, oplæg til og udførelse
af totalløsninger", siger John
Kristensen.

Fem mand på eget
værksted
Mange af løsningerne
forberedes på værkstedet i
Søften. Her er fem medarbejdere i gang med at præfabrikere specialstykker og kapper ved hjælp af et moderne
produktionsanlæg.
På plasmaskærecentret og
det automatiske klippeanlæg
arbejdes med alle former for
tyndpladematerialer.
Størstedelen af produktionen
fra værkstedet indgår i de
tekniske isoleringsløsninger,
som tegner sig for cirka 70
procent af Olaf Bahn Isolerings omsætning.
De fleste af kunderne er inden for boligbyggeri, fødevareindustri, kraft-/varmeværker
og biogasanlæg.
Rørisolering og isolering
af ventilationsanlæg samt
-tanke udgør i sagens natur
en stor del af opgaverne.

Ventilationsanlæg beklædt med aluminium.
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Olaf Bahn
Isolering's domicil.

OLAF BAHN ISOLERING A/S

Olaf Bahn Isolering er netop
nu involveret i en lang række
større projekter - primært i
Jylland.
Det gælder blandt andet
det nye højhus ved Bruuns
Galleri i Århus og Danish
Crowns nye storslagteri i
Horsens.
Foruden varme-, køle- og
kondensisolering udfører Olaf
Bahn Isolering også brandisolering af stålkonstruktioner,
enten med Rockwool Conlit
eller ISOVER FireProtect,
samt lydisolering/støjdæmpning fortrinsvis i form af
lydbafler i virksomheder.
Efterisolering er et
område i vækst
Olaf Bahn Isolering er også
autoriseret ISOVER isolatør
og dermed tilsluttet Dansk
Isoleringskontrol.
Netop efterisoleringsområdet er i klar vækst. "Vi
oplever en stigende aktivitet,
både hvad angår enfamiliehuse og boligselskaber",
siger John Kristensen.
Endelig udgør asbestsaneringsopgaver et arbejdsom-

råde hvor Olaf Bahn Isolering
benytter det nyeste værktøj
og sikkerhedsudstyr til disse
opgaver. De ansatte har gennemført asbestkurser.
Ansvaret lægges ud
Ingen virksomhed er bedre
end sine medarbejdere.
Men hvad gør Olaf Bahn
Isolering for at sikre, at de

krav?
"Vi har en
flad organisation,
med få
projektledere.
Den
enkelte
medarbejder

langt mere udfordrende og
interessant, det tror jeg er
medvirkende til den flotte
indsats, som vore medarbejdere yder",

Medarbejderpleje er vigtig.
Efter arbejdstid kan de
ansatte og deres familier
benytte virksomhedens fittness-center, sauna, spabad

forsøger Olaf Bahn Isolering at leve op til det gamle
ordsprog om, ”hvad der er
værd at gøre, er værd at gøre
godt…”
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Dansk vinderprojekt i
international
arkitektkonkurrence
sparer 80%
af energien
i boliger

Minimum energi, maksimum kvalitet og fremragende arkitektur er kodeordene i den internationale arkitektkonkurrence, som ingeniøralliancen Birch & Krogboe / Arup og Arkitekterne
Schmidt, Hammer & Lassen samt Landskabsarkitekt Christine Jensen netop har vundet.
Arikitektur og bæredygtighed

Konkurrencen »Arkitektur og
bæredygtighed i dansk boligbyggeri« er udskrevet af
Boligforeningen Ringgården
og omhandler 130 boliger
i en helt ny bydel i Lystrup
uden for Århus.
Ifølge Søren Pedersen fra
Birch & Krogboe betød
konkurrencens samlede
fokus på både bære
dygtighed og arkitektur, at
samarbejdet med Schmidt,
Hammer & Lassen var en oplagt og stærk konstellation.
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Fysik en forudsætning for
bæredygtighed
»Det ligger mig meget på
sinde at bygningsfysik og
design tænkes sammen fra
starten af.
Kun på den måde bliver
smuk arkitektur bæredygtig,
og bæredygtig arkitektur
smuk. Derfor har vores proces med Schmidt,
Hammer & Lassen været
utrolig spændende.« siger
Søren Pedersen fra Birch &
Krogboe A/S.

Let at spare 80% på
varmen
Også på arkitektsiden har
samarbejdet være en særdeles positiv oplevelse: »Vores
samarbejde med Birch &
Krogboe viser, at det ikke behøver at være svært at spare
80 procent på varmeforbruget og stadig lave smukke
huse. Bæredygtighed handler basalt set om at tænke
sig om før man handler - og
at kunne sin fysik på rygmarven. Formår man det, er

det kun fantasien der sætter
grænsen for hvor visionær
arkitekturen kan være« siger
arkitekt Morten Schmidt fra
Schmidt, Hammer & Lassen.
Det vindende projekt realiseres sammen med konkurrencens anden vinder, Den
internationalt berømmede
arkitekt Herzogs projekt og
forventes færdigt i 2005.

Illustrationer: www.shl.dk.
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selvklæbende
slanger har
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GLAVAFLEX
slangerne kan
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Nyt fra det faglige udvalg
Tilskud til voksenuddannelsen indenfor isolering
I 3. kvt. 2003 gives der tilskud
til uddannelse af voksenlærlinge. Der gives tilskud i op til
2½ år ved indgåelse af uddannelsesaftale i indeværende
kvartal. Tilskuddet skal søges
hos AF i amtet. Det anbefales
at virksomheden selv ringer til

AF, forud for indgåelse af uddannelsesaftale. Da tilskudsmulighederne løbende kan
ændres.
Tilskudsmuligheder
Virksomheden kan få et
tilskud på 35 kr. pr. time, når
virksomheden ansætter en
person, som allerede er i
beskæftigelse eller indgår

uddannelsesaftale med en allerede ansat i virksomheden.
Hvis man ansætter en ledig,
(ledig i min. 6 uger) andrager
tilskuddet 40 kr. pr. time.
Tilskuddet ydes i de perioder,
hvor voksenlærlingen er i
praktik i virksomheden.
Tilskuddet udbetales til virksomheden månedsvis bagud
efter ansøgning.

Hvordan gør man?
Tal med medarbejderen om
muligheden. Erfarne medarbejdere kan få merit og evt.
indgå i et afkortet uddannelsesforløb. Virksomheden skal
skrive til det faglige udvalg og
søge om merit.
Blanketter til ansøgning om
merit kan rekvireres på
tlf. 35 87 87 00.
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Termografienhed
giver alle funktioner
i hånden
Raytek, der i Danmark forhandles af Metric A/S, lancerer en verdensnyhed. Termografering er nu en reel mulighed i dagligdagen for dem, som ikke tidligere har
betragtet det som en reel mulighed på grund af den høje enhedspris.

Mangeårig erfaring med
udvikling og produktion
af termometre baseret på
infrarød teknologi, har ført
til udviklingen af ThermoWiew™ Ti30, som er en ny
håndholdt terminal til udførelse af kosteffektive termografiske undersøgelser med
høj præcision. Ti30 adskiller
sig fra andre produkter på
markedet ved den unikke
kombination af lav pris, høj
funktionalitet, nem betjening
og ikke mindst den meget
lille fysiske størrelse.
Ti30 kan anvendes efter en
minimal træning uanset brugerens erfaring og viden.
Ti30 har alle specifikationer
og den fulde funktionalitet
til professionelle inspektioner. Det er den første af sin
slags i denne priskategori,
der samtidigt kan optage
termografiske billeder og
måle en præcis temperatur
ved at udnytte det samme
simple peg-skyd-og læs
princip som et almindeligt
infrarødt termometer. Med
sin robuste udførelse og
lave vægt (ca. 1 kg) udfører
Ti30 hurtige og ubesværede
scanninger med høj præcision i temperaturområdet 0°
- 250°C.
Enheden har endvidere
indbygget lasersigte, kompensation for reflekteret
temperatur (RTC), samt justerbar emission til præcise
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målinger i et stort udbud af
materialer.
ThermoWiew™ Ti30 viser
det termografiske billede
med høj billedkvalitet, realtime-temperatur og anden
brugbar information som
f.eks. tid, dato og lokation
på en stor LCD-skærm. Enheden giver mulighed for tre
paletter til at vise termografiske billeder; regnbue, jernbue og gråskale. I hukommelsen kan der lagres
op til 100 billeder og
temperaturmålinger,
der herefter i felten
kan down-loades til
en bærbar PC via
USB eller hjemme
på kontoret ved
at anvende den
medfølgende
dok-station,
der leveres med
enheden.
Billeder
down-loades
til dok-stationen
med tryk på en knap
og enhedens batterier
genoplades via den
medfølgende poweradapter.
Med enheden leveres også
en brugervenlig softwarepakke kaldet InsideIR™.
Denne softwarepakke kan
anvendes til termisk analyse
og rapportering. De detaljerede billeder og temperaturdata kan nemt copy-pa-

stes til inspektionsrapporter.
Enhedens interaktive brugerguide giver nyttig information om hvordan man opnår
de bedste resultater i en
lang række applikationer.

Yderligere information:
Metric A/S Tlf.: 4371 6444

Saint-Gobain
Isover får
ny salgschef

- når der skal
isoleres..!
- RØRANLÆG
- TANKANLÆG
- PROCESANLÆG
- SKIBSISOLERING
- ASBESTSANERING
- KØLE-/FRYSEANLÆG
- STØJ-/LYDISOLERING

a/s i Vamdrup. Peter Hedegaard er 37 år og har en HD
i informatik og økonomistyring fra Handelshøjskolen i
København.

Den 1. august tiltrådte Peter
Hedegaard stillingen som
salgschef i System afdelingen hos Saint-Gobain Isover

Inden ansættelse hos Rode
& Rode har i 11 år har været
ansat i DANA LIM A/S som
administrations- og marketingchef.

Bjørn O. & List A/S · Tel. 57671727

Peter Hedegaard kommer fra
en stilling som produktchef
hos Rode & Rode A/S, Hedensted, hvor han gennem
3 år var ansvarlig for salg af
råvarer til producenter af vaskepulver, rengøringsmidler
og kosmetik.

NORISOL
Skælskør:
Industrivej 33
4230 Skælskør
Tlf. 58 19 50 50
Fax 58 19 60 60

NORISOL
Stokkemarke:
Vestre Landevej 290
4952 Stokkemarke
Tlf. 54 71 14 33
Fax 54 71 17 74

NORISOL
Fredericia:
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 90 00
Fax 75 92 26 64

NORISOL
Aalborg:
Svendborgvej 15
9220 Aalborg Ø
Tlf. 96 35 22 22
Fax 96 35 22 33

NORISOL
Frederikshavn:
Knallen 2
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 90 66
Fax 98 42 91 17
NORISOL
Brøndby:
Industrivej 39-41
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 77 44
Fax 70 12 77 44

www.norisol.com

KULDE • VARME • LYD • BRAND
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Plade demonteri
t
Asbes
OLAF BAHN ISOLERING A/S
b
a
Pi 1 • Søften • 8382 Hinnerup
Pref

Tlf. 86 21 00 99
TEK NISK

DIB

Ja, jeg vil gerne modtage

send det til:

ISOLERING

Undgå at
blive fuppet
– klik ind...

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

By:

Telefon:
Sendes i kuvert til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
c/o Dansk Industri, 1787 København V, Tlf.: 33 77 33 77
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MEDLEMSFORTEGNELSE FOR
FORENINGEN AF DANSKE
ISOLERINGSFIRMAER
Medlemsliste pr. 1. oktober 2003

ØST

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

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

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

Frederiksberg Rørisolering
Gammel Køge Landevej 490
2650 Hvidovre
telf.: 3649 2026

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

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

B. Bachs Isolering
Nøddeskellet 7, Kisserup
4300 Holbæk
telf.: 5946 2888

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

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

Isenta Syd AB
c/o Anne Lykholt
Tårnbypark Alle 31 2.th
2770 Kastrup

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

Isoleringsfirmaet Activ A/S
Højevej 14
4900 Nakskov
telf.: 5491 0190 fax 5492 2567

Brdr. Hoppe Isolering ApS
Herstedøstervej 11
2600 Glostrup
telf.: 4345 5380 fax 4848 2180
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 Industriisolering A/S
Strandskovvej 16
4780 Stege
telf.: 5582 6243 fax 5582 6343
Dansk Industriisolering A/S
Håndværkerbyen 10
2670 Greve
telf.: 4369 1111 fax 4369 1455
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
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Isoleringsfirmaet Activ A/S
Nykøbing Falster Afdeling
Fiskerihavnsgade 2
2450 København SV
telf.:
Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Vindingevej 34
4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239

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

Scanisol A/S
Industrivej 3-5
Postboks 52
4600 Køge
telf.: 5665 7174 fax 5665 7386

Lindberg og Kjærholt
Isolering A/S
Åbakkevej 49
2720 Vanløse
telf.: 5639 8084

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

Møllers Isolering
Blokhusvej 6
2791 Dragør
telf.: 3253 5850 fax 3253 5859
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

Isoleringsforretningen Niels Kr.
Pedersen’s Eftf. ApS
Tåstrup Møllevej 4B
4300 Holbæk
telf.: 5943 2460

Poly-Cap ApS
Tranemosevej 16
4070 Kirke Hyllinge
telf.: 4640 4741 fax 4640 3054

Isoren
Kløvermarken 23
2680 Solrød Strand
telf.: 5614 1919 fax 5614 2721

Roskilde Isoleringscenter A/S
Vindingevej 34
4000 Roskilde
telf.: 4635 4212 fax 4632 1239

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

SN Gruppen A/S
Vandtårnsvej 110
2860 Søborg
telf.: 3969 0692 fax 3969 0662

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

SM Service v/Seppo Mäkelä
Nørregårdsvej 76
2610 Rødovre
telf.: 3670 5061 fax 3670 5081
S R Isolering A/S
Ringstedvej 178
Kvanløse 4300 Holbæk
telf.: 5918 3132 fax 5918 3132

Svale Isolering ApS
Svalemosevej 87 B
4671 Strøby
telf.: 5657 4849 fax 5657 4449
Teknisk Isolering ApS
Skovvej 10
4684 Holme-Olstrup
telf.: 5556 2332 fax 5556 2390
TOPisolering ApS
Parcelvej 7
2670 Greve
telf.: 4390 1835 fax 4390 1501
Total Isolering
Boeslunde Byvej 11
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
VEST

Medlemsliste pr. 1. oktober 2003

Altek Industri Isolering A/S
Engtoften 10
8260 Viby J
telf.: 8611 8555 fax 8611 8487

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

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

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

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

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

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

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

Vendsyssel Isoleringsforretning
ApS
Søndervang 42
9800 Hjørring
telf.: 9892 1389 fax 9892 1318

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 Nørresundby
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
ISOFIX Isoleringsfirma
H. Bro Larsen
Hjortevej 13
2970 Hørsholm
telf.: 4586 2451 fax 4586 2051
Isolatør Jens Hansen’s eftf ApS
Svendborgvej 3-5
5750 Ringe
telf. 6262 2393
Isoleringsmester Jørgen Kynde
Hammeren 10
6715 Esbjerg N
telf. 7516 8100 fax 7516 7530
Isotek Danmark A/S
Teknologivej 14
8500 Grenå
telf.: 7022 6270
Jørgen Jensen Isolering A/S
Drastrup Skovvej 33 A
9200 Aalborg SV
telf.: 9818 8555 fax 9818 5373
Marine Isolering
Foldbakvej 68
9870 Sindal
talf.: 9848 4814 fax 9848 4833

Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9
6700 Esbjerg
telf.: 7513 8333 fax 7545 7444
Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften
8382 Hinnerup
telf.: 8621 0099 fax 8621 5114

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

Vestjysk Industriisolering ApS
Lemtorpvej 7
7620 Lemvig
telf.: 9781 0499 fax 9781 0259
Viborg Isolering
Tyttebærvej 3
8800 Viborg
telf.:8662 2118 fax 8661 2618

Vest Isolering v/Torben Larsen
Guldagervej 107
Guldager
6710 Esbjerg V
telf.: 7511 6068 fax 7511 7298

Palcon Plade-Isolering
v/Palle Sørensen
Hjulmagervej 15 A
7100 Vejle
telf.: 7585 9244 fax 7585 9245
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103
5330 Munkebo
telf.: 6597 4450 fax 6597 6780
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147
6715 Esbjerg N
Postboks 131
telf.: 7020 0631 fax 7020 0631
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
Saki Isolering ApS
Knudsminde 16
8300 Odder
telf.: 8654 5433 fax 8654 5533

OBS!!! Deadline på DIB
DEADLINE FOR MATERIALER
TIL DIB-TEKNISK ISOLERING
DIB nr. 4 - mandag den 10. november 2003
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:

ADRESSER
Redaktion
John Kristensen
DIB / co. Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 21 00 99
Fax 86 21 51 14
E-mail: dibblad@dib-net.dk

Tryk
FN-Tryk
Bilstrupvej 15
7800 Skive
Tlf. 97 52 22 55
Fax 97 52 25 01
E-mail: info@fn-tryk.dk
www.fn-tryk.dk
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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

