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Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for
Teknisk Isolering?
I bølgerne på Danmarks
største vandland
Fokus på energirigtige
standardløsninger

Af Lars Graff, Formand, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

15

Vision
samlingen i april i år blev det vedtaget at gøre det muligt for andre
end DIBs medlemmer at blive medlem af Kontrolordningen, hvilket
betyder, at VVS firmaer og leverandører til branchen med fordel
kan blive medlem. Leverandørerne vil nu blive inddraget betydeligt
mere, og der etableres et tættere samarbejde med blandt andre
Rockwool, Saint-Gobain Isover, Armacell m.fl. med henblik på, at
udbrede kendskabet til Ordningen.
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Fokus på energirigtige standardløsninger

Nye initiativer og projekter sætter præg på
isoleringsbranchen
Efter en årrække med stor aktivitet og historisk høj beskæftigelse
inden for den danske bygge- og anlægssektor er situationen
nu vendt. Byggeriet toppede i 2006 både inden for byggeriet af
boliger og produktionslokaler, og DIBs medlemmer har i de sidste
3-4 år oplevet gyldne tider. Desværre har finanskrise og dermed
faldende byggeaktivitet også sat sit præg på den tekniske isoleringsbranche.
Trods nedgang i byggeriet er der dog stadig mange spændende
nye initiativer og tiltag at glædes over i branchen. Efter generalfor-
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 ddan medarbejderne, hvis der kommer "huller"
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Medlemsfortegnelse

Visionen for isoleringsbranchen er at sikre korrekt udførelse af
teknisk isolering, og i den forbindelse er det nu blevet besluttet at
kigge DS 452 efter i sømmene. DIB er blevet inviteret med til at
deltage i normarbejdet og revideringen, og vi ser frem til at bidrage
med branchens ekspertise og mangeårige erfaringer på området!
Kort sagt; Et forår fyldt med nye spændende initiativer og tiltag for
branchen!

Deadline for materiale
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I bølgerne på
Danmarks
største
vandland

ringsprojekter bag sig som
Thule Airbase på Grønland,
Herning Kraftvarmeværk, Studstrupværket blok 3 og 4. Med
en entreprise på godt 1 million
kroner er det også med oprejst
pande, at Bjarne Christensen
takker af.
”Nu bliver der mere tid til
familien, og mon ikke min kone
og jeg skal bruge en del af

tiden i det nye Oplevelsescenter
i Billund med vores børnebørn.
Så kan jeg forklare, at deres
bedstefar har været med til
at isolere Centret og sikre, at
der ikke trænger vand ind de
forkerte steder, og at gæsterne
ikke fryser eller får det for
varmt”, slutter Bjarne Christensen. ■

En indisk elefant importeret
til det tropiske vandland.

Hos IKAS Isolering A/S er man netop ved at
færdiggøre et af årets største isoleringsprojekter.
Det kommende tropiske vandland i Billund,
der udover at indeholde et orientalsk tempel,
en 21 meter høj rutchjebane og Danmarks
største bowlingcenter også bærer titlen som
Skandinaviens største og mest moderne ferieog oplevelsescenter.

Tekst: Ditte Duus Gjessing

Isolering på højtryk

Der bliver kigget langt efter isoleringen på Kontrolbesøget i Lalandia.
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Det summer af energi overalt
på byggepladsen, der skal
rumme Skandinaviens største
oplevelsescenter. Hundredvis
af meter med vandrutsjebaner
samles, originale dekorationer
fra Østen sættes op, og legepladser bygges. Meget mangler
endnu, men hos IKAS Isolering
A/S er man allerede ved at
lægge sidste hånd på isoleringen, der i denne omgang både
omfatter varmerør, kølerør,
vandrør samt brandsikring af
gennemføringer.
”Vi har haft glæden af at få
lov at isolere de fleste steder og prøvet kræfter med
at isolere både vandlandet,
sportshallen, oplevelsescentret
og teknikrummene”, fortæller
Bjarne Christensen fra IKAS

Isolering A/S, imens han viser
taget over oplevelsescentret
frem. ”Med et flat tag som
dette er det vigtigt at få isoleret tagvandet, så det ikke drypper ned og skaber vandskader
i hele oplevelsescenteret. At
sikre isoleringen af tagvandet
har været en væsentlig del af
isoleringsprojektet, og med et
areal på 20.000 kvadratmeter
er det vigtigt, at løsningen er
holdbar”.

Svært at arbejde rationelt
Hele Centret skal indvies den
24. april, og selvom IKAS
Isolering A/S allerede er langt
fremme i Isoleringsprocessen,
har de haft travlt.”Udover at
der flere steder har manglet
plads til isoleringen, har vi
også været tidsmæssigt presset

under hele projektet. Med så
mange håndværkere og entreprenører samlet på ét sted er
det umuligt at arbejde fuldstændig rationelt,” forklarer
Bjarne Christensen.

Retræte projekt
For Bjarne Christensen er projektet i Lalandia mere end blot
et stort isoleringsprojekt. ”Det
er min sidste isoleringsopgave,
og i fremtiden er det min søn
Kim, som står bag roret i IKAS
Isolering A/S”, fortæller Bjarne
Christensen, der efterhånden
har lagt mange større isole-

Poul Rand noterer, imens
Bjarne Christensen fortæller
om isoleringen af rørene.
DIB Teknisk Isolering
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Hvad med Oplysnings- og
Kontrolordningen
for Teknisk Isolering?
Der er sket meget, siden Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening for
et par år siden etablerede Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk
Isolering. DIB har nedsat en arbejdsgruppe for at sikre, at Ordningen
udvikler sig i takt med branchens behov. Læs her, hvad arbejdsgruppen
har fokus på.

Tekst: Anne Mette Høiler,
DIB Sekretariat

Ny kontrolordning for alle
Tilbage i 2006 kom teknisk
isolering på lige fod med
andre installationsbrancher,
da Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening DIB etablerede
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering OKTI.
Ordningen blev etableret for at
sikre forholdene for, at teknisk
isolering kunne udføres i henhold til standarden DS 452.

DIBs medlemmer har nu
indberettet over 600 projekter
til Ordningen, heraf er 40%
kontrolleret.
Siden etableringen har en
arbejdsgruppe nedsat af DIB
jævnligt mødtes for at sikre
udbredelsen og kendskabet til
Ordningen. Blandt andet har
gruppen arbejdet på det nye
koncept for Ordningen, som

gør det muligt for andre end
kun DIBs medlemmer at blive
medlem. For at branchen og
dermed Ordningen kan opnå
de bedste resultater, ønsker
DIB, at medlemskab af Ordningen gøres mulig for alle, som
arbejder inden for branchen.
Dette betyder, at VVS firmaer
og leverandører til branchen
med fordel kan blive medlem af
Ordningen.

Eksempel 2 på entrepriser med tilhørende arbejdsbeskrivelser
- byggesag
- bygningsinstallationer

VVS
entreprisen

Ventilation
entreprisen

Sprinkling
entreprisen

Automation
entreprisen

Isolering
entreprisen

- VVS

- ventilation

- ventilation

- bygnings
automation

-teknisk
isolering

Basis
beskrivelser

Projektspecifik
beskrivelser

I de nye BIPS beskrivelser er isoleringsentreprisen, herunder teknisk isolering udskilt som en selvstændig
entreprise.
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Her ses et både forkert og korrekt
isoleret termometer. Det forkert
isolerede termometer er ikke ført
rigtigt uden for isoleringstykkelsen, og er dermed ikke korrekt
forlænget.

Udføres af medlemmer
af OKTI
Et meget vigtigt mål har været
at få indskrevet i BIPS projektbeskrivelser, at ”Al teknisk
isolering skal udføres af et
firma, som er medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering.” BIPS ser
meget positivt på Ordningen,
ikke mindst nu hvor medlemskab af Ordningen bliver
tilgængelig for alle, og i BIPS
beskrivelser står der da også,
at ”Isoleringsarbejdet skal
udføres ifølge beskrivelserne i
OKTI”.
DIB er i den forbindelse i tæt
dialog med det rådgivende
ingeniørfirma EKJ (som er engageret af BIPS) for sammen at
redigere fagbeskrivelserne for
blandt andet teknisk isolering.
BIPS beskrivelsesværktøj er
ikke obligatorisk i forbindelse
med et byggeprojekt men
anvendes som reglen altid
af rådgivende ingeniører,
arkitekter og entreprenører
for at strukturere og beskrive
indholdet i deres byggesager.
I og med at Ordningen gøres
tilgængelig for alle, er kravet
om medlemskab af OKTI ikke
længere konkurrenceforvridende. Det er da også glædeligt at konstatere, at de rådgivende ingeniører i stigende
omfang indfører en tekst i
projektbeskrivelserne om, at

isoleringsarbejdet skal udføres
af medlemmer af OKTI.

Standardblade for teknisk
isolering
Et nyt Videncenter for energibesparelser i bygninger (som
du kan læse mere om på side
12-13) skal være katalysator
for, at danske bygninger bruger
mindre energi og har løsninger
parat, ikke mindst til håndværkerne der nu skal i spil for at få
mere energirenovering i gang.
Blandt andet udarbejder Videncentret såkaldte standardløsningsblade for isolering og også
for teknisk isolering. Arbejdsgruppen bidrager med erfaring
og ekspertise ved udarbejdelsen
af standardbladet for teknisk
isolering.

Gratis kontrol af udført
arbejde
ENERIGIbesparelser, ENERIGIrigtigt byggeri og ENERGIrenoveringer er nogle af de hotteste
temaer for tiden. En gennemgående fejl er efter DIBs
mening, at der mangler fokus
på det mest lukrative område,
nemlig den tekniske isolering.
Fokusområderne for energi-

besparelser bærer præg af, at
det er de store fag, der sætter
dagsordnen. DIB bidrager nu
med et tilbud til dig om en
gratis gennemgang af kvaliteten af den udførte tekniske
isolering (for isoleringsprojekter
over 50.000 kr.). Kontakt Anne
Mette Høiler, DIBs sekretariat
på telefon 3377 3753 og bestil
tid til en gratis gennemgang.

DS 452
DIBs medlemmer udfører, så
vidt som forholdene tillader
det, den tekniske isolering efter
DS 452. Kontrollerne udføres
ligeledes efter DS 452, som er
”spillereglerne” for udførelse af
den tekniske isolering, dvs. DS
452 er en frivillig aftale mellem
de parter, der har interesse i
sagen, men som der også understøtter europæisk og dansk
lovgivning.
Det er besluttet, at DS 452 skal
kigges efter i sømmene, og i
den forbindelse er DIB inviteret
til at deltage i normarbejdet og
revideringen, og DIB bidrager
meget gerne til dette arbejde
med branchens ekspertise
og mangeårige erfaringer på
området. ■

OKTI arbejdsgruppe består af
Formand for DIB, direktør Lars Graff, Dantec Isolering A/S
Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S
Adm. direktør Jesper Øland, Persolit Entreprenørfirma A/S
Direktør Kent Larsen, BL Isolering ApS
Chefkonsulent Anne Mette Høiler, DIB sekretariat

Typiske fejl mht. isoleringsarbejder
- Pladsmangel
- Manglende færdiggørelse/finish
- Beskadigelse af isoleringen af andre håndværkere
- Beskadigelse af isoleringsmaterialet inden opsætning
(mekanisk/fugt)

Forkortelser
DIB = Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening www.dib.dk
OKTI =	Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
www.oktekniskisolering.dk
BIPS =	BIPS beskrivelsesværktøj er en fælles national de facto
standard for strukturen og indholdet af de beskrivelser,
der knytter sig til en byggesag.
DIB Teknisk Isolering

l 7

Lærlingen er kendt
Tekst: Torben Svane Christensen

Det kan være vanskeligt at
finde lærlinge i dag, men på
Norisol i Fredericia har de åbnet
dørene for elever, der er kørt
træt i lange skoledage med
teori. En af dem er Nicolaj
Jakobsen. Han er 15 år, og
efter sommerferien skal han i
lære på virksomheden. ”Før var
jeg ikke særlig glad for at gå
i skole. Jeg pjækkede meget.
Vi sad hele tiden ned og skulle
høre på læreren. Det her er meget bedre, fordi jeg får lov til at
bruge mine hænder. Jeg laver
nu det samme som de voksne,
der arbejder her,” fortæller
Nikolaj Jakobsen.
Hvis Nikolaj Jakobsen ikke gik
i E-klassen på Bakkeskolen,
skulle han gå i en almindelig 9.
klasse. Nu arbejder han to dage
om ugen i firmaet, og tre dage
tilbringer han med almindelig
undervisning på Bakkeskolen i
Erritsø ved Fredericia.
På Norisol er han ikke bare
fejedreng. Her prøver han de
forskellige arbejdsopgaver, som
virksomheden kan byde på. Det
kan være alt lige fra at være
med til at klargøre montørernes
værktøjskasser til at hjælpe de

Norisol i Fredericia tøvede ikke, da de blev kontaktet af en folkeskole i
byen for at få dem til at tage en elev ind i en slags virksomhedspraktik.
Eleven fra E-klassen, hvor skoletrætte elever blive tilbudt en blanding af
skolegang og erhvervspraktik, er faldet så godt til, at han skal begynde i
lære efter sommerferien.

ansatte hjemme på fabrikken
med andre opgaver. Jørgen
Nielsen er ansat i firmaet, og
har taget sig lidt af Nicolaj,
siden drengen startede der.
”Vi har lavet nogle gode projekter sammen, og hænderne
sidder jo godt på drengen. Men
han skal blive bedre til hovedregning, for det bruger vi jo
meget i vores arbejde.”
Niels Hansen, regionschef for
Norisol A/S, synes E-klassen er
et godt projekt, og han har kun
rosende ord at sige om den
unge medarbejder. ”Han er
faldet godt til her, og vi har haft
mulighed for at se ham an. Det
er en klar fordel for virksomheden at have en dreng som
Nicolaj i ”prøve”, inden man
beslutter sig for, om han ville
kunne bruges som lærling på
virksomheden. ”Vi får samtidig
en lærling, der er mere klar, og
vi havde ingen betænkeligheder med at tilbyde ham en læreplads. Vi har jo set, hvad han
kan. Vi kunne sagtens finde
på at tage en ny dreng ind fra
E-klassen, og hvis der bliver en
klasse efter sommerferien, vil vi
tilbyde en plads til en ny elev,”
siger Niels Hansen.

Et nødvendigt tilbud
Nicolaj Jakobsen er glad for at gå
i E-klassen. Han har allerede en
lærerplads efter sommerferien på
virksomheden Norisol, men han
skal blive bedre til hovedregning,
for det kræver jobbet med teknisk
isolering.
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På Bakkeskolen er Connie
Vinter Jensen lærer. Hun har
været med til at udvikle projektet E-klassen i Pædagogisk
Udviklingsafdeling i Fredericia
Kommune.”Der er tale om
elever, som på trods af deres
vanskeligheder med skolegang,

skal rummes i folkeskolen.
Tidligere har de tiltag, som har
været brugt over for denne
målgruppe, været ekskluderende. Det her bygger på tillid
og inkluderer drengene, og vi
kan se, det virker,” siger Connie
Vinter Jensen.
De fem drenge i E-klassen
holder til i deres eget lokale på
skolen. De har undervisning
mandag, torsdag og fredag fra
8 til 12. Der er 12 lektioner i
alt, og de undervises i dansk og
matematik. Tirsdag og onsdag
er de ude i en virksomhed i
en udvidet arbejdspraktik. Det
har ikke været noget problem
at finde virksomheder, som
ville tage drengene ind. Til et
informationsmøde blev der inviteret 15 virksomheder, og alle
mødte op. Alle virksomheder
var interesserede i at være med
i projektet. Der blev fundet en
plads til alle drengene. Virksomhederne står nu på en liste,
som skolen kan bruge, når en
ny elev skal bruge en plads.
”Virksomhederne forpligter sig
til at udføre et reelt stykke arbejde ude på virksomhederne,
så eleverne ikke bare bliver
brugt som fejedrenge. Det skal
være motiverende arbejde,
som drengene kan lære noget
af, og det skal motivere dem
til at vælge den branche, de
afprøver,” siger Connie Vinter
Jensen.

at når mester ude på virksomheden stiller krav, så kan de se
sammenhængen mellem det,
vi lærer dem, og det, de skal
bruge ude på en arbejdsplads.
Nu er de for eksempel også
begyndt at efterspørge undervisning i engelsk,” forklarer
Connie Vinter Jensen.
Tre af de fem elever er allerede
blevet lovet en lærerplads ude
på de virksomheder, hvor de
arbejder. Hele projektet er nøje
beskrevet, og der ligger en færdig manual på www.pædagogisk.dk, så andre skoler kan gå
ind og etablere en E-klasse.
”Tiltaget er næsten ressourceneutralt, men det kræver lidt
ekstra midler til en kontaktlærer samt et fleksibelt personale,
som er villige til at yde en
indsats for denne målgruppe af
elever,” fortæller Connie Vinter
Jensen.
Niels Hansen fra Norisol i Fredericia opfordrer andre virksomheder til at benytte sig af lignende
muligheder, og hvis der ikke
lige findes en E-klasse ordning,
så er det en god ide at opsøge
kommunen for at høre, om det
er muligt at få en skoleelev ind,
som søger andre udfordringer
end folkeskolen. ■

Oplevelserne ude i virksomheden rykker også ved elevernes
egne ambitioner. ”De oplever,
DIB Teknisk Isolering
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Ingen kunne efterfølgende være i tvivl om,
at tekniske isolatører er
i god form og mestrer
håndboldspillet til fulde.

Teknisk konsulent Dennis Rasmussen, Saint-Gobain Isover A/S,
introducerede IsoDim®DK, der på
en enkelt måde giver brugeren mulighed for at beregne isoleringstykkelser og overfladetemperaturer.

Staffan Tigerfeldt, udviklingschef fra det svenske SaintGobain Isover, fortalte om
Climaver - en alt-i-et kanal - og
rørisoleringsløsning, som har
været benyttet i en årrække.
Blandt andet i Spanien og
USA.”Om den slår igennem
herhjemme er uvist - men måske er indlægget medvirkende
til det. I hvert fald byder produktet på mange fordele - også
økonomiske.”, fortalte Staffan
Tigerfeldt.

rede om Klimakompasset, mens
Dennis Rasmussen, Saint-Gobain Isover a/s orienterede om
DS428 standarden for brandisolering af ventilationskanaler,
som netop nu er i høringsfasen.

Nyt koncept for Oplysningsog Kontrolordningen

Innovative isoleringsprojekter
satte præg på årets DIB seminar
Et nyt beregningsprogram til teknisk
isolering, nye anvendelsesområder for
ISOVER ULTIMATE, bedre kølesystem
med ISOVER Hygrowick og et i dansk
sammenhæng helt nyt produkt til
ventilationskanaler.
Sådan lød det, da Danske Isolerings
firmaers Brancheforening DIB holdt
medlemsmøde den 7. november på
Hotel Svendborg, som i år blev holdt i
samarbejde med Saint-Gobain
Isover a/s.
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Allerede fra morgenstunden blev tonen slået an af
den danske sangerinde Naja
Storebjerg. Hun sang sig ind i
hjerterne på de 71 deltagere
som optakt til den mere faglige
dagsorden, der ikke mindst
bød på en præsentation af det
helt nye beregningsprogram
IsoDim®DK.

Derefter gennemgik og argumenterede salgskonsulent Torben Ahlborn for korrekt dimensionering af køleteknisk isolering.
”Dimensionering efter kondenskrav er ofte ikke tilstrækkeligt.
DS452 foreskriver isolering efter
energikrav, hvilket betyder mere
og bedre isolering.”

IsoDim®DK

Ny anvendelse af
ISOVER ULTIMATE

”IsoDim®DK giver mulighed
for, at brugeren på en enkel
og overskuelig måde kan
beregne og dokumentere såvel
isoleringstykkelser og overfladetemperaturer som energibesparelser,” fortalte teknisk
konsulent Dennis Rasmussen,
Saint-Gobain Isover A/S, og
tilføjede, at en demomodel kan
downloades på www.isover.dk

”Lav vægt, nemt at arbejde
med, let at skære til og forme.
Sådan blev ISOVER ULTIMATE
til termisk isolering præsenteret
med de fordele, produktsortimentet har på dette område.
”ULTIMATE kan også med
fordel anvendes til anden isolering, for eksempel lydisolering,”
forklarede Anders Vestergaard
om produktet.

Medlemsmødets kerne var de
interne indlæg. DIB-formand
Lars Graff informerede om det
nye koncept for Oplysningsog Kontrolordningen, der nu
åbnes op for andre end kun DIB
medlemmer. Tillige beskrev Lars
Graff vigtigheden i at benytte
ordningen som et værktøj og
indberette flere sager. Efterfølgende gav bestyrelsesmedlem
Niels Hansen et oplæg om ny
kontingentstruktur.
Konsulent fra DI Klima og
Energi, Martin Gram, informe-

Og så var det tid til en gang
håndbold…
Efter det meste af en arbejdsdag med faglige indlæg var det
tid til at strække benene, og
det skete for fuld udblæsning
på den sydfynske topklub, GOG
Svendborg TGI’s hjemmebane.
”Der blev virkelig gået til den,
og ingen kan være i tvivl om,
at tekniske isolatører er i form
og mestrer håndboldspillet til
fulde,” konkluderer salgschef
Peter Hedegaard, Saint-Gobain
Isover A/S.
Efter middagen var der hyggeligt samvær, og her fik formiddagens sangerinde konkurrence
til stregen. ■
Det er ikke nemt at
komme igennem et så
monumentalt forsvar…

Udviklingschef fra det svenske Saint-Gobain, Staffan Tigerfeldt, fortalte de
interesserede mødedeltagere om Climaver – en alt i en kanal- og rørisoleringsløsning, som har været benyttet i en årrække.
DIB Teknisk Isolering
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Fokus på energirigtige
standardløsninger
Tekst: Ditte Duus Gjessing

"Videncentrets formål er at
sikre, at byggeriets parter og
andre aktører får mere viden
om de konkrete og praktiske
muligheder for at reducere
energiforbruget i bygninger.
Med henblik på at øge realiseringen af energibesparelserne”,
forklarer seniorkonsulent fra
Teknologisk Institut, Susie
Merete Frederiksen, der i løbet
af de seneste måneder har
arbejdet hårdt for at få stablet
Videnscentret på benene.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard indviede onsdag den 25. marts
Videncenter for energibesparelser i bygninger, der har til formål at udbrede
viden om energirigtige løsninger i byggebranchen. Teknisk Isolering indgår
som en vigtig del af de løsninger, der i fremtiden skal formidles på landets
byggepladser.
isolering af fjernvarmeunits.
Målet er at lave energirigtige
løsninger til stort set alle former
for isolering og derefter få dem
implementeret hos isolatørerne,
så de bliver bragt i spil og ikke
overset”.

Energirigtige standard
løsninger til isolering

I første omgang tager Videncentret fat på løsninger, der
er aktuelle for parcelhusene
fra 1960’erne og 1970’erne. I
denne periode blev der bygget
rigtigt mange huse, inden der
blev strammet op på kravene til
isolering i bygningsreglementet
i slutningen af 70’erne.

På nuværende tidspunkt er
der mest fokus på isolering af
loft, isætning af nye vinduer
med energiruder og udskiftning af varmekilde”, fortæller
Susie Merete Frederiksen og
tilføjer.”På sigt vil der også
komme fokus på efterisolering af eksisterende rør f.eks. i
krybekælder eller ved fyret og

Videncentret har bl.a. til
formål at udvikle energirigtige
standardløsninger. Både inden
for Teknisk Isolering og andre
håndværksområder. Der er
både fokus på enfamiliehuse,
etageejendomme, institutioner
og kontorer, alle steder det er
muligt at spare penge på ener-
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girigtige løsninger. ”Det er i de
større bygninger, der kan spares
flest penge på energirigtig
isolering af rør. Men da efterisolering af rør i enfamiliehuse
hurtigt tjener sig selv ind, er
det også et væsentligt område
at se nærmere på”, siger Susie
Merete Frederiksen.

lige drift af centret. Konsortiet
består af Teknologisk Institut,
Statens Byggeforskningsinstitut/
Aalborg Universitet, Viegand
& Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Herfra vil der i
løbet af 2009 blive udsendt op
til flere standardløsninger for
den Tekniske Isolering.

Genbrug af standardløsninger

Videncentret har til huse på
Teknologisk Institut i Taastrup,
og centerleder er Vagn Holk.

”Når vi laver standardløsninger
til bygningsdele som f.eks.
efterisolering af lofter og ydervægge, kan de i mange tilfælde
genbruges på andre bygninger
som etageejendomme med
lejligheder, skoler og kontorer.
Videncentrets løsninger kan
derfor sættes sammen i pakker,
så det er muligt at komme hele
vejen rundt om hver enkelt
bygning”, siger Susie Merete
Frederiksen.
Energistyrelsen har valgt et konsortium til at varetage den dag-

Centrets hjemmeside:
www.byggeriogenergi.dk ■

Det nye Videnscenter for energibesparelser i bygninger skal være
katalysator for, at danskebygninger bruger mindre energi og har
løsninger parat, ikke mindst til
håndværkerne. I den forbindelse
vil Videncentret blandt andet udarbejde såkaldte standardløsninger
for teknisk isolering.

DIB Teknisk Isolering
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Norisol
isolerer
Carlsberg
På billedet ses varmerør isoleret med 100 mm rockwool og afsluttet med søvandsbestandig aluminium. I baggrunden procesrør som er opskummet med PUR
og afsluttet med søvandsbestandig aluminium.

Tekst: Ditte Duus Gjessing

”Det har været en spændende
opgave at få lov til at isolere
Carlsberg fabrikken i Fredericia”, fortæller projektleder Allan
Jensen fra Norisol, der afsluttede projektet i Fredericia for
en måned siden. ”Projektet har
primært omhandlet isolering
af procesrør på fabrikkens nye
procesanlæg. Det er kommet til
i forbindelse med, at Carlsberg Danmark har udvidet og
ombygget bryggeriet i Fredericia og i den forbindelse flyttet
produktionen fra Valby.

Den sidste dråbe tappet
I december måned blev den sidste dråbe øl tappet i Carlsbergs
historiske Valby bryggeri, og siden er alle tanke og tappelinjer
flyttet fra Valby. Efter udvidel-
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I november drog kontrolordningen tværs over Danmark og på kontrolbesøg
hos Carlsberg i Fredericia. Her er Norisol ved at lægge sidste hånd på
isoleringsarbejdet i de bygninger, der nu huser det samlede Carlsberg
bryggeri i Danmark.

sen er byggeriet i Fredericia nu
både et af Europas mest moderne bryggerier og det største
af sin slags i Danmark. Tillige
har det jyske produktionsanlæg
efter flytningen en kapacitet på
4,3 millioner hektoliter øl om
året, hvilket svarer til 1,3 milliarder flasker øl.

Normer fra Danbrew
Norisol har arbejdet på opgaven i ca. to måneder og har
haft otte mand gående på
projektet. Der er i alt blevet
isoleret 4, 2 km rør, og alt isoleringsarbejdet er udført efter
Carlsbergs egne normer og
standarder. Ved brandgennemføringer er der isoleret efter
BS120. Afslutningsvis er rørene
blevet beklædt med søvandsbe-

standige aluminium og rustfrie
pladekapper,” forklarer Allan
Jensen.

Ti produktionslinjer
Efter udvidelsen råder bryggeriet over ti produktionslinjer,
ompakningsanlæg, sorteringsanlæg, et imponerende
højlager og fire kilometer fuldautomatisk transportsystem,
der håndterer al transport af
produkterne fra produktion til
lager. Målet med den milliardstore opgradering er at blive
et af Europas mest effektive
bryggerier, og allerede i april
måned regnes der med at køre
på fuld kraft.

første spadestik blev taget til
en udvidelse af Carlsbergs nye
anlæg i Fredericia, som kommer til at koste bryggeriet over
en milliard kroner. For Norisol
har det været en både sjov og
anderledes opgave at komme
til at isolere på et så omtalt
projekt, som netop det nye
bryggeri i Fredericia er. ”Det har
været en spændende opgave
at isolere efter Carlsbergs egne
normer og sikre, at isoleringsarbejdet er udført optimalt”,
fortæller Allan Jensen, der
senere fik uddelt topkarakter af
Kontrolordningen for isoleringsarbejdet på Carlsberg fabrikken
i Fredericia. ■

Topkarakter til Norisol
Det er kun to år siden, det
DIB Teknisk Isolering
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Uddan medarbejderne,
hvis der kommer ”huller”
i ordrebogen!
Tekst: Jan Mogensen,
Konsulent, tlf. 35 87 87 32
e-mail: jm@bygud.dk

8 nybagte isolatørsvende fra
EUC-Nordvestsjælland
Så skete det igen i år. Der blev afholdt svendeprøve på Audeboskolen og
uddelt medaljer til otte nye svende fra isoleringsafdelingen.

!

FAKTA

Set fra venstre:

Tekst: Faglærer Henrik Mau

og se hos de hårdarbejdende
lærlinge denne dag.

Faglig og praktisk kunnen
Første del af stævnet blev skudt
i gang torsdag den 12. marts.
Her blev der dystet med tegneopgaver, beregningsopgaver og
25 spørgsmål til hele uddannelsen. Et teoretisk program,
der skulle give et billede af
den enkelte lærlings faglige
kunnen. Lokalerne summede
af spænding, og nerverne var
uden på tøjet hos de otte lærlinge, der alle vidste, at tiden
var inde til at arbejde ihærdigt
med opgaverne for at opnå
gode resultater.
Den efterfølgende mandag blev
den praktiske del af svendeprøven udført. Omdrejningspunktet var isolering af forskellige
rør med isoleringsmaterialer.
Alle med relevans for tiden og
normen i Danmark. Igen var
alle otte lærlinge dybt koncentreret og havde knapt tid til at
holde pause. Der var 24 timer
at gøre godt med, og tidsbegrænsningen samt ønsket om
at nå et godt resultat var faktorer, der både var til at føle på
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Torsdagen efter blev prøverne
besigtiget. Nu kunne de kommende svende slappe af efter
deres store anstrengelser. Løbet
var kørt, og der var ikke mere
at gøre i den sag. Resten lå
i skuemestrenes hænder og
bedømmelser.

Festlig fredag
Festlighederne for de 8 nybagte
svende begyndte fredagen
efter, hvor de nye svende
mødte op til rengøring af
værkstedet. En gammel skik,
hvor lærlingene selv er med til
at dække bordene og gøre klar
til de indbudte gæster. Familie,
sponsorer og alle mestrene
var inviteret til kl. 12:00, hvor
skolens ledelse overrakte skolebeviser og gav et par ord med
på vejen til svendene. Derefter
ønskede formanden fra Det
Lokale Uddannelsesudvalg de
nye svende til lykke og uddelte
svendebreve.

1 sølv og 2 bronzemedaljer
Dette år bød på 1 sølv og 2

bronzemedaljer. Alle medaljer
var yderst velfortjente, da der
var kælet for detaljerne i alt
isoleringsarbejdet. Den gyldne
saks fra Isover blev overrakt til Mikkel Jørgensen fra
Ledøje Isolering ApS, der var
den svend, som opnåede den
bedste karakter på holdet. Han
modtog samtidig sølvmedalje.
Kasper Simonsen fra Svale Isolering ApS og Peter Sivebæk fra
Danisol modtog de to bronzemedaljer.

En levende reklame for
isoleringsbranchen
Samlet set gjorde alle det godt.
Branchen har fået nye kræfter,
og på EUC Nordvestsjælland
håber vi på flere lærlinge til at
fortsætte udviklingen af dygtige svende, der kan bestride
opgaver både i Danmark og
udland. Vi er glade for denne
udvikling og udmærkelsen af
svendene. Det opnåede resultat
taler sit tydelige sprog og er en
levende reklame for isolatørbranchen. Lad os få flere på
banen og give dem mulighed
for et svendebrev, de kan være
stolte af. ■

Johnny B. Petersson
(faglærer)
Simon Palander Søgård
Firma: Persolit A/S,
5330 Munkebo
Peter Sivebæk
Firma: Danisol,
4300 Holbæk
Kasper N. Simonsen
Firma: Svale Isolering Aps,
4660 St. Heddinge
Mikkel Jørgensen
Firma: Ledøje Isolering Aps,
2765 Ledøje
Casper A. Christensen
Firma: Teknisk Isolering,
4684 Holme-Olstrup
Martin Mølgård
Firma: Terton Aps,
2650 Hvidovre
Mark Sølvquist
Firma: Scanisol Aps,
4600 Køge
Lars Jepsen
Firma: Brdr. Hoppe Isolering,
3480 Fredensborg

Faglærer Henrik Mau,
Teknisk Isolering
EUC-Nordvestsjælland
Audebo Skolevej 6B,
4300 Holbæk

Voksenlærlingeordningen er
permanent
Så er der tid til at gøre en
indsats med hensyn til at indgå
voksenuddannelsesaftaler.
Arbejdsgivere får tilskud, hvis
voksenlærlingen
1. er fyldt 25 år, og
2. ikke i forvejen har en
erhvervsuddannelse – dette
gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse eller for personer,
der har været ledige i mindst
6/9 måneder, svarende til
reglerne for ret og pligt til
første tilbud om aktivering.
• Tilskuddet kan ydes til
arbejdsgiveren, når uddannelsen kvalificerer til beskæftigelse inden for områder, hvor
der er gode eller rigtig gode
jobmuligheder.
• Alle uden en erhvervsuddannelse eller derover kan påbegynde et voksenlærlingeforløb

med arbejdsgivertilskud – for
ledige stilles ikke forudgående
krav til ledighedens længde.
• Tilskudssatsen ændres til 30
kr. i timen.
• Tilskudsperioden ændres til
2 år.
• Ordningen er lovbundet,
så arbejdsgiveren får ret til
tilskuddet, når betingelserne
er opfyldt.
• Der skal ikke længere tages
hensyn til, om der er elever i
skolepraktik.

Sådan gør du
• Tal med medarbejderen om
muligheden. Erfarne medarbejdere kan indgå i et afkortet uddannelsesforløb.
• Indgå en uddannelsesaftale
med den pågældende.
• Kontakt dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt eller hent AF
66.
• A (pdf) via jobcenter.dk.
Skemaet skal retur inden
en måned, efter at voksenlærlingen er begyndt på sin
uddannelse.
Blanketter til meritansøgning
kan rekvireres hos det faglige

udvalgs sekretariat på telefon 35 87 87 87 hos Mona
Fasen eller Jan Mogensen. Læs
mere om tilskudsreglerne og
meritreglerne på fagets hjemmeside www.isoleringsfaget.dk,
hvor meritskemaet også kan
hentes.

Arbejdsgiverne skal ikke indsende nogen ansøgning om
præmie. Præmien beregnes på
grundlag af de oplysninger, AER
allerede har fra arbejdsgivernes
bidragsfritagelse.

Fortsat praktikpladspræmie
til virksomhederne

Snart tilskud til
efteruddannelse

AER udbetaler en præmie til
arbejdsgivere, der i et præmieringsår tager flere elever, end
arbejdsgiveren gennemsnitligt
har haft i de 3 foregående
præmieringsår.

Overenskomsternes nuværende rettigheder til frihed til
uddannelse er udbygget, så
der er ret til frihed til selvvalgt
uddannelse, som er relevant for
beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde.

Præmien udgør 20.000 kr.
pr. ekstra elev i et år. Dette
svarer til ca. 85 kr. pr. arbejdsdag. Præmien udbetales i
4. kvartal hvert år.
De elever, som giver ret til lønrefusion fra AER, giver også ret
til præmie.
Der gives ikke præmie for de
første 30 dages ekstra elevbeskæftigelse pr. arbejdsgiver.
Prøvetiden skal være gået, før
eleven indgår i præmieringsgrundlaget.

Spørgsmål? Kontakt AER eller
Det faglige udvalg.

Det faglige udvalg forventes
ultimo april at fastlægge regler
for supplerende tilskud fra
udviklingsfonden samt vilkår
og regler for ansøgninger om
tilskud.
Det forventes derfor, at de første tilskud kan udbetales efter
sommerferien.
Der vil blive udsendt breve/mail
til alle godkendte virksomheder
om tilskudsordningen til efteruddannelse, når regelsættet er
fastlagt. ■

ring lee
l
o
s
i
k
so
Teknis s- og loftsi
r
Hulmu
g
ring
olerin tering
s
i
e
d
Pla
on
m
e
d
t
Asbes
OLAF BAHN ISOLERING A/S
b
a
f
Pi 1 • Søften • 8382 Hinnerup
Pre

Tlf. 86 21 00 99
DIB Teknisk Isolering

l 17

Armaflex Kurser - Kursuskalender 2009

Rockwool Universal Rørskål

Planlagte grundkurser I korrekt montering
af Armaflex plader og slanger.
Arrangør

Jan

Armacell I
samarbejde med
ARMADAN

Uge
4

Armacell I
samarbejde med
WEISS

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Uge
34
Uge
14

Uge
44

Tilmeldinger til den arrangerende forhandler.
KursuskalenderDK2009.indd 1
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Den sikre måde til at
undgå kuldebroer.

- nu endnu
større
t!
sortiment!

Armafix AF - er professionelle rørbærere

Termisk afisolering af rørophæng
Nem og hurtig installation
Selvklæbende lukning
Indbygget dampspærrer
Garanterer proffesionelt resultat

NYT!

Armaflex-System-Garanti
Tilbyder 10 års garanti i kombination med AF/Armaflex

nt nº
pate 566
503
EP 0

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.
Kan leveres med og uden tape
Leveres kun med tape

Armacell GmbH · Robert-Bosch-Str. 10 · D-48153 Münster
Tel. +49 (0)2 51 / 76 03-690 · Fax +49 (0)2 51 / 76 03-680

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

www.armacell.com/dk · e-mail: info.dk@armacell.com

022 Armafix half page_DK.indd 1

18.08.2008 09:26:01

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

Munkebo: Tlf. 65 97 44 50
Vejle: Tlf. 75 82 17 22
Greve: Tlf. 43 69 11 11
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Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20

Rockwool A/S - 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 16 16 - E-mail: info@rockwool.dk - Internet: www.rockwool.dk
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14276 · bureauLIST.dk

BALLERUP

ULTIMATE Protect

Isolering mod
brand

En ny generation af netmåtter og plader

• Teknisk isolering
• Akustisk
regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse

Brandbeskyttelse:

• Stilladsentrepriser

ULTIMATE er klassificeret som ubrændbart [A1], den højeste brandklasse og bidrager ikke til brandudvikling. ULTIMATE’s unikke brandegenskaber gør materialet velegnet
til brandbeskyttelse af ventilationskanaler.

• Skibsaptering/
skibsindretning

ISOLERING A/S

Norisols tjenesteydelser omfatter
levering produkter og knowhow til
forebyggelse af energitab, stilladsog inddækningsservices, regulering
af lyd og støj samt brandsikring.

ALT I:

Vi arbejder offshore og onshore
inden for olie- og gasindustrien,
på skibsværfter, raffinaderier og
kraftværker. Og for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien
samt bygge- og anlægsbranchen.

Teknisk isolering
Asbestsanering
Loft og hulmur
Brandisolering
Varmeberegning

Tempovej 30 · 2750 Ballerup
Telefon 44 66 69 60 · Telefax 44 66 96 00

Meget lav vægt:

ULTIMATE kombinerer en effektiv brandbeskyttelse med
en meget lav vægt. Materialet er ca. 50% lettere end stenuldsprodukter med samme brandmæssige og isoleringsmæssige egenskaber.

Komfortabel montage:

NY
HE

www.norisol.com

Telefon + 45 5819 5050

D!

Den lave vægt letter montagearbejdet. Et arbejde, hvor man ofte står i besværlige arbejdsstillinger og på steder, hvor der ikke er for meget plads. ULTIMATE er let at tilskære, bøje og forme. Produktet fås med belægning af alu-folie. Mange gode egenskaber,
der alle bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Landsdækkende
service og lager

Temperaturbestandighed:

ULTIMATE Protect udmærker sig ved både at have gode varmeisolerende egenskaber
og en anvendelsestemperatur på op til 700 °C. Produktet er således velegnet til isolering af kedler beholdere, røggaskanaler og andre applikationer, hvor der er krav til en
høj temperaturbestandighed.

Vil du vide mere om ULTIMATE Protect?
Er du interesseret i at vide mere om ISOVER ULTIMATE Protect’s unikke egenskaber, er du velkommen til at kontakte
vores konsulenter.
Anders Vestergaard
Torben Ahlborn
René Rodian
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Telefon: 20 69 97 80
Telefon: 22 68 95 40
Telefon: 40 58 49 33

anders.vestergaard@saint-gobain.com
torben.ahlborn@saint-gobain.com
rene.rodian@saint-gobain.com

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS
Tlf. 7020 0122

ÅRHUS NORD
Tlf. 8634 5111

www.armadan.dk
info@armadan.dk
-et selskab i
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Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer april 2009
FIRMA	ADRESSE	TLF./FAX	MAIL

INTERNET

ACTIV A/S

Højevej 14, 4900 Nakskov

Tlf.: 5491 0190 · Fax: 54922567

info@activ-as.dk

www.activ-as.dk

Altek Trading ApS

Skoleparken 116, 8330 Beder

Tlf.: 8611 8555 · Fax: 86118487

info@altek.dk

www.altek.dk

Altek Trading ApS

Nydamsvej 43, 8362 Hørning

Tlf.: 8692 3390 · Fax: 86923394

info@altek.dk

www.altek.dk

Altisol Teknisk Isolering

Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig

Tlf.: 9781 0200 · Fax: 97810259

frank@isolering.com

www.isolering.com

Andersen's Isolering ApS

Krakasvej 15, 3400 Hillerød

Tlf.: 4824 2056 · Fax: 48242058

andersen.isolering@adr.dk

www.andersens-isolering.dk

B. L. Isolering ApS

Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV

Tlf.: 6617 2074 · Fax: 66172079

bl-isolering@mail.tele.dk

www.bl-isolering.dk

B T ISOLERING APS

Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby

Tlf.: 3253 7774 · Fax: 32531326

bti@post4.tele.dk

www.bt-isolering.dk

Olaf Bahn Isolering A/S

Pi 1, 8382 Hinnerup

Tlf.: 8621 0099 · Fax: 86215114

isolering@olaf-bahn.dk

www.olaf-bahn.dk

Ballerup Isolering A/S

Tempovej 37B, 2750 Ballerup

Tlf.: 4466 6960 · Fax: 44669600

hans@ballerup-isolering.dk

www.ballerup-isolering.dk

BV-Isolering v/Ole Buhl

Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf.: 7568 2166 · Fax: 75682187

ole@bvisolering.dk

www.bvisolering.dk

FIRMA	ADRESSE	TLF./FAX	MAIL

INTERNET

PALCON PLADE-ISOLERING
v/Palle Sørensen

Hjulmagervej 15A, 7100 Vejle

Tlf.: 7585 9244 · Fax: 75859245

palle@palcon-iso.dk	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Lindøalleen 103, 5330 Munkebo

Tlf.: 6597 4450 · Fax: 65976780

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Diskovej 2, 7100 Vejle

Tlf.: 7582 1722 · Fax: 75821973

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Håndværkerbyen 10, 2670 Greve

Tlf.: 4369 1111 · Fax: 43691455

persolit@persolit.dk

www.persolit.com	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Flakagervej 5, 4400 Kalundborg

Tlf.: 5951 6320 · Fax: 59517825

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7020 0613 · Fax: 70200631

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby

Tlf.: 9632 1030 · Fax: 96321039

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Allan Ploug A/S

Trekronergade 124, 2500 Valby

Tlf.: 3645 3636 · Fax: 36453631

allan@aploug.dk

www.aploug.dk

PM Teknisk Isolering ApS

Skelvej 20, 2640 Hedehusene

Tlf.: 4656 0100 · Fax: 46597079

pmtek@pmtek.dk

www.pmtek.dk

POLY-CAP ApS

Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 4640 4751 · Fax: 46403054

poly-cap@mail.dk	

Randers Isolering A/S

Fuglebakken 1, Randers By, 8900 Randers

Tlf.: 8641 0201 · Fax: 86406222

info@randers-isolering.dk

www.randers-isolering.dk

Roskilde Isolering ApS

Vindingevej 34, 4000 Roskilde

Tlf.: 4635 4212 · Fax: 46321239

bs@roskilde-isolering.dk

www.roskilde-isolering.dk

SAKI Isolering ApS

Gunnar Clausensvej 26A, 8260 Viby J

Tlf.: 8654 5433 · Fax: 86545533

isolering@saki-as.dk

www.saki-as.dk

Brdr. Christensen’s
Monterings & Isoleringsfirma

Gasværksvej 2, 4930 Maribo

Tlf.: 5478 2188 · Fax: 54783188

brdr.christensen@mail.dk	

CH Isolering
v/Michael Clausen

Villestoftedalen 31, 5210 Odense NV

Tlf.: 2074 2288

ch@chisolering.dk

dan-isoleringsteknik

Havnepladsen 12-14, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9843 3838 · Fax: 98410038

dan-iso@mail.tele.dk

Dantec Isolering A/S

Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 4319 · Fax: 48480408

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

CH Isolering
v/Michael Clausen

Villestoftedalen 31, 5210 Odense NV

Tlf.: 2074 2288

ch@chisolering.dk

www.chisolering.dk

Dantec Rørisolering A/S

Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby

Tlf.: 4344 4319

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

Scanisol A/S

Postboks 19, 4600 Køge

Tlf.: 5665 7174 · Fax: 56657386

info@scanisol.dk

www.scanisol.dk

Kr. Dreyer A/S

Vigerslevvej 284B, 2500 Valby

Tlf.: 3630 4600 · Fax: 36304605

kr@dreyer.dk

www.dreyer.dk

SN Gruppen A/S

Ellekær 7, 2730 Herlev

Tlf.: 3969 0692 · Fax: 39690662

sngruppen@email.dk

www.sn-gruppen.dk

Grenaa Isolering ApS

Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup

Tlf.: 8633 4202 · Fax: 86334868

jonas@grisolering.dk

www.grenaaisolering.dk

S R ISOLERING A/S

Ringstedvej 178C, Kvanløse,4300 Holbæk

Tlf.: 5918 3701 · Fax: 59183132

s.r.isolering@mail.tele.dk

Grøndal Isoleringsteknik

Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals

Tlf.: 7022 5354

grondahls@isoleringsteknik.dk

www.isoleringsteknik.dk

Stabil Total Isolering ApS

Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde

Tlf.: 4497 5766 · Fax: 44974014

stabil@stabil.dk

H H ISOLERING

Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse

Tlf.: 4717 3347 · Fax: 47173503	

Svale Isolering ApS

Rengevej 25, 4660 Store Heddinge

Tlf.: 5657 4849 · Fax: 56574449

svaleisolering@mail.dk

H H Isolering A/S

Geminivej 72, 2670 Greve

Tlf.: 4615 0872 · Fax: 46150486

BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING

Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup

Tlf.: 3251 5677 · Fax: 32525677

brdr.svensson@mail.dk

www.brdr-svensson.dk
www.sydjydsk-isolering.dk

kontakt@hhisolering.dk

www.chisolering.dk

www.hhisolering.dk

www.stabil.dk

Hasselager Isoleringsforretning A/S

Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager

Tlf.: 8628 3431 · Fax: 86286519

mail@pjuln.dk

www.hasselagerisolering.dk

Sydjydsk Isolering ApS

Industrivej 8, 6630 Rødding

Tlf.: 7484 1800 · Fax: 74841801

mail@sydjydsk-isolering.dk

Brdr. Hoppe Isolering ApS

Højvangen 9, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 5380 · Fax: 48482180

hoppe@hoppes.dk

www.hoppes.dk

Teknisk Isolering ApS

Skovvej 10, 4684 Holmegaard

Tlf.: 5556 2332 · Fax: 55562390

teknisk-isolering@post11.tele.dk

IKAS ISOLERING A/S

Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg

Tlf.: 8627 2877 · Fax: 86272908

bc@ikas-isolering.dk

www.ikas-isolering.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS

Allerupvej 35, 5672 Broby

Tlf.: 6263 1393 · Fax: 62631394

mail@tif-fyn.dk

www.jh-fyn.dk

J C ISOLERING APS

Snedkervej 8, 2630 Taastrup

Tlf.: 4399 0702 · Fax: 43990869

jc.iso@mail.tele.dk

www.dib-net.dk

Terton ApS

Industriholmen 80, 2650 Hvidovre

Tlf.: 3879 1133 · Fax: 38790055

morten@terton.dk

www.terton.dk

ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE

Vest Isolering ApS

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

info@vest-isolering.dk

www.vest-isolering.dk

Hammeren 10, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7516 8100 · Fax: 75167530

j.kynde@get2net.dk

www.jorgen-kynde.dk

Kaefer ApS

Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf.: 7362 6062 · Fax: 73626061

morten.haderup@kaefer.com

www.kaefer.com

Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson

Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup

vimo-isolation@mail.tele.dk

LM Isolering ApS

Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde

Tlf.: 4675 5494 · Fax: 46755495

lej@lm-isolering.dk

www.lm-isolering.dk

Marine Isolering

Foldbakvej 68, 9870 Sindal

Tlf.: 9848 4814 · Fax: 98484833

hans@foldbakken.dk

Nivisol ApS

Engvej 6, 2990 Nivå

Tlf.: 4918 0521 · Fax: 49180522

info@nivisol.dk

www.nivisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 70, 4230 Skælskør

Tlf.: 5819 5050 · Fax: 58196060

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 8233, 9220 Aalborg øst

Tlf.: 9635 2222 · Fax: 96352233

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Langerak 85, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9842 9066 · Fax: 98429117

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Industrivej 39, 2605 Brøndby

Tlf.: 7011 7744 · Fax: 70127744

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S,

Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia

Tlf.: 7592 9000 · Fax: 75922664

info@norisol.dk

www.norisol.dk

Nykjær Isolering A/S

Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ

Tlf.: 6615 8081 · Fax: 66155081

kn@nykjaer-isolering.dk

www.nykjaer-isolering.dk

NYTECH ISOLERING A/S

Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 8333 · Fax: 75457444

jegh@nytechisolering.dk

www.nytechisolering.dk

Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701

Gratis abonnement
Ja, jeg vil gerne modtage
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Stilling:
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Firma:
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■ Privatadresse:
Postnr.:
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro

aktivitetskalender
29. april 2009	Rådsmøde i Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering,
Industriens Hus, København
September/oktober 2009

Lærlingemesterskab DM 2009, Ålborg

2.-6. oktober 2009

DIB studietur til Amalfi, Italien

6. november 2009	DIB årlige medlemsmøde – i år i samarbejde med Rockwool
Munkebjerg Hotel, Vejle
Generalforsamling 2010

annoncedata
1/1 side

188 x 277	  9.560 kr.

1/2 side højformat	  91 x 266	  5.140 kr
1/2 side tværformat
188 x 130	  5.140 kr.
1/4 side højformat	  91 x 130	  3.190 kr.
1/4 side tværformat
188 x 62	  3.190 kr.
2. omslagsside
3. omslagsside
Bagside

188 x 277
188 x 277
188 x 240

10.890 kr.
10.400 kr.
13.200 kr.

SÆRPLACERING		

10%

ORDREADRESSE

REDAKTION

DIB c/o DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
e-mail: dibblad@dib-net.dk
www.dibnet.dk

DIB-bladet Teknisk Isolering
c/o DI
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 37 53
Fax: 33 77 39 80
E-mail: amh@di.dk
www.dibnet.dk

