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Ved indgangen til sommeren valgte 
danskerne, at en blå rege ring skal lede 
landet de næste fire år. Partierne i den 
blå blok pegede alle på Lars Løkke som 
leder, og inden valget lovede han at 
genindføre håndværkerfradraget, hvis 
han blev statsminister. Som sagt, så 
gjort. Og det er tilmed genindført med 
tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015. 

Vi håber naturligvis, at ordningen 
kommer til at gavne dig og os. Vi har 
en fælles interesse i at få flere kunder i 
forretningen. Og vi vil gerne sikre, at dit 
samarbejde med os giver både dig og 
dine kunder værdi. 

Vi ved, hvor meget det betyder, at du 
får de aftalte varer til den aftalte tid 
og til den aftalte pris. At du får den 
vejledning, du har brug for, så du 
kan navigere rundt i udbuddet af de 
mange varer og kvaliteter, der findes 
på markedet. At du får den viden, der 
skal til, for at du og dine kunder kan føle 
tryghed ved jeres samarbejde og den 
endelige opgaveløsning. Og der kan 
du altid regne med at have os og vores 
ekspertise i ryggen. 

I denne udgave af Xtra Magasinet kan 
du under temaet ”Kunst, mode og 
arkitektur” blandt andet læse, hvordan 
vi hjælper vores kunder med løsninger 
og produkter til opgaver, som du måske 
ikke lige havde forestillet dig, vi kan 
håndtere. Der er lige fra en catwalk i 
et tv-program over et vejreksperiment 
på Svalbard til en garderobeløsning i 
soveværelset. 

Vi vil gerne skabe Xtra værdi, og jeg tror 
på, at vi sammen gør hinanden bedre. 
Rigtig god læsning…

Venlig hilsen

Christian B. Lund

”Læs om alt fra en 
catwalk i et tv-program 
over et vejreksperiment 

på Svalbard til en 
garderobeløsning i 

soveværelset”
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Tak for den gode 
historie… 

Kommentarer og artikelforslag er  
meget velkomne og skal sendes til  
Rikke F. Thomsen i marketingafdelingen  
- rft@sanistaal.dk

Magasinet er mærket med det nordiske 
miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på 
miljøet. Svanen er en garanti for, at kataloget 
er produceret under miljø-kontrollerede 
forhold, og at der kun er anvendt materialer, 
som lever op til skrappe miljøkrav.
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StockMaster 
tog HI-messen 
med storm
Saniståls koncept StockMaster gik 
rent ind hos gæsterne på årets 
industrimesse i Herning

Folk står  samlet i flere lag ved Saniståls stand 
på årets industrimesse i Herning, og der kommer 
hele tiden nye til, som lige må undersøge, hvad 
det er, der er så spændende her. 
Det er en række vending automater, som drager 
folk til. Typisk er den slags automater fyldt med 
slik og sodavand, men i Saniståls koncept 
StockMaster er det bl.a. sikkerhedsudstyr eller  
el-værktøj, som man fx med et chipkort kan 
trække i automaterne. 
Konceptet går rent ind hos gæsterne på  
HI-messen, der står i kø for at høre mere og 
prøve at trække varer i automaterne.

STOCKMASTER 
KORT FORTALT:
StockMaster er en industriautomat, der 
primært anvendes til varer, som medarbejderne 
selv 'trækker' til brug i produktionen. Erfaringer 
med konceptet viser, at StockMaster giver 
markante besparelser, f.eks.: 
 › Reduceret vareforbrug, varelager og svind. 
 › Reducerede procesomkostninger.
 › Minimering af gangtid til og fra lageret
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Mindre forbrug
En af gæsterne, Thomas K. Sørensen fra 
Grundfos, har allerede gode erfaringer med 
Saniståls lagerstyringskoncept EasySupply, 
og han kan også se muligheder i 
StockMaster:
”Når medarbejderne trækker f.eks. 
sikkerhedsudstyr i automaterne, bliver 
det med det samme registreret, hvem der 
bruger hvad. Det er jo et fantastisk koncept, 
for så undgår du sikkert, at forbruget stikker 
af for dig. På den fabrik, hvor jeg er, bliver 
der f.eks. brugt rigtig mange handsker, så 
Saniståls koncept kan bestemt godt være 
et tema for os,” siger Thomas K. Sørensen.
Han hæfter sig også ved, at når 
automaterne står i fabrikshallen, vil man 
spare en masse tid, fordi man ikke skal ud 
på lageret efter handsker, sikkerhedsbriller 
og lignende.

Styr på el-værktøj
Men StockMaster kan bruges til andet 
end at trække sikkerhedsudstyr i en 
fart. Automaterne kan også bruges 
til opbevaring af el-værktøj, som 
medarbejderne så kan trække, når de har 
brug for det. Det kan Jesper Larsen og 
Anette Laxy fra Palsgaard godt se nogle 
muligheder i:
”I dag er det dyre el-værktøj låst inde på 
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vores kontor. Med StockMaster vil det 
blive hurtigere tilgængeligt, og vi vil have 
fuldstændig styr på, hvem der har lånt hvad, 
og om de har husket at aflevere det tilbage,” 
siger de to.

Godt tænkt
En flok gymnasieelever fra H.C. Ørsted 
Gymnasiet i Lyngby har også taget turen til 
Herning, og da de kommer forbi Saniståls 
stand, bliver de i længere tid og hører om 
StockMaster.
”Det er altså rigtig godt tænkt, at man 
også kan bruge vending automater på 
den her måde til at optimere processerne 
i produktionen,” siger William Peter 
Christensen.
Han fortæller, at han har været rundt i 
hallerne i Herning i mange timer, hvor han 
har talt med rigtig mange virksomheder. 
”Vi leder efter et emne, som vi kan skrive 
en opgave om, og StockMaster er helt klart 
noget af det mest interessante, som vi har 
hørt om,” siger gymnasieeleven fra Lyngby.
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HAR DU 
UDSTYRET I 
ORDEN?
Sikkerhedsdage i butikkerne på Sjælland.
Slutter dit åndedrætsværn tæt? Dæmper dit 
høreværn nok? Er dine sikkerhedssko godkendte, 
og har du den rigtige indlægssål? 

Sanistål samarbejder med en lang række leverandører af 
professionelt sikkerhedsudstyr. Vi vil gerne hjælpe dig med at 
passe på dig selv og beskytte dig (og din arbejdsgiver) mod bøder 
– i værste fald ulykker. 

Derfor afholder Sanistål i efteråret 2015 en række sikkerhedsdage 
i butikkerne på Sjælland. Udvalgte sikkerhedsleverandører 
er inviteret ind til en professionel snak med vores kunder om 
sikkerhed, regler og retningslinjer og personligt sikkerhedsudstyr. 

Du kan stadig nå at deltage i en af vores sikkerhedsdage i 
november. Gå ind på bit.ly/sikkerhedsdage og se, hvor næste 
sikkerhedsdag afholdes. 

Du kan selvfølgelig også altid finde vores udvalg af personligt 
sikker hedsudstyr på Saniståls webbutik eller tage en snak med din 
lokale Sanistål sælger. 

VIDSTE DU...
 › At 21,7% af alle arbejdsulykker er  
direkte relateret til, hvilke sko man vælger?

 › At Arbejdstilsynet anbefaler at arbejde mak-
simalt 30 minutter ad gangen på en stige?

 › At du og din arbejdsgiver kan få bøder, hvis 
du ikke har det rigtige faldsikringsudstyr?
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 SE VORES UDVALG AF  
 PERSONLIGT SIKKERHEDS- 
 UDSTYR HER 
 SANISTAAL.COM/PPE

 SE PROGRAM  
 FOR SIKKERHEDSDAGE  
 PÅ SJÆLLAND HER 
 BIT.LY/SIKKERHEDSDAGE 

Ny butik på Lolland-Falster
1. august åbnede vi dørene til Saniståls 
47. butik. Det er den tidligere Lystrup 
Grossisten i Maribo på Lolland-Falster, 
der er blevet en del af Sanistål-
koncernen. Erik Lystrup, tidligere ejer 
af Lystrup Grossisten, er fortsat som 
butikschef. 

Åbent hus i Vallensbæk
10. september holdt butikken i 
Vallensbæk åbent hus. Butikken har 
bygget om og bl.a. fået et nyt, lækkert 
café- og mødeområde, hvor kunderne 
kan afholde mini-møder eller nyde 
en god kop kaffe. Masser af kunder 
støttede op om arrangementet og kom 
forbi til en snak og en burger.

Ny adresse på butikken i Esbjerg
21. september slog butikken i Esbjerg 
dørene op på Østre Havnevej 1. Dermed 
kommer butikken tættere på havnen 
og byen, hvor en stor del af kunderne 
er aktive. Det har været et ønske fra 
mange af Saniståls kunder i Esbjerg, 
der undervejs i beslutningsprocessen 
blev spurgt om, hvor de syntes butikken 
skulle flytte hen. 

Når nøden er størst…
1. oktober fik Colitis-Crohn Foreningens 
mere end 5.000 medlemmer fri 
adgang til kundetoiletterne i Saniståls 
47 butikker. Fællesnævneren for 
medlemmerne er at de lider af en 
eller anden form for ikke-smitsom 
tarmsygdom som gør, at de kan få brug 
for et toilet med kort varsel. 

BUTIKS
NYT
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Kunst, 
mode og 
arkitek tur
Råt håndværk i rampelyset.
Når Danmarks Næste TopModel ruller hen 
over din fjernsynsskærm, så er Sanistål 
garanteret finalevinder.
De mange unge deltagere, i år både drenge 
og piger, bliver alle indlogeret i en lejlighed 
i København, hvor de kan øve deres evner 
på en catwalk, der er blevet til at materialer 
fra Sanistål.

Lige nu kan du på Kanal4 se 6. 
sæson af tv-programmet Danmarks   
 Næste Topmodel, hvor det som 

noget nyt er både piger og drenge, der 
konkurrerer om en modelkarriere. 
De seneste mange sæsoner er det 

arkitekt Jesper Gadegaard, der har 
stået for indretning og scenografi på 
programmet, og at der nu er drenge 
med i programmet, gav opgaven et 
ekstra tvist i år.
”Jeg skulle designe en scenografi, som 

både kunne rumme piger og drenge, 
uden at det enten blev for maskulint eller 
for feminint. Derfor var min tanke, at jeg 
kunne tilføre scenografien et råt look 
ved at bruge messing, som er utroligt 
trendy lige nu,” siger Jesper Gadegaard, 

Messing er in lige nu. Derfor valgte arkitekt Jesper Gadegaard messing som det gennemgående 
materiale i indretning og scenografi til tv-programmet Danmarks næste Topmodel på Kanal4

travagant brug 
af messing
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som selv har været på skærmen i 
programmer som De Fantastiske 5, 
Fangerne på Fortet og Til Middag Hos.
”Messing kan virke lidt råt, fordi det 
patinerer og oxiderer en smule ved 
berøring, og samtidig er det også lidt 
tøset på grund af guldfarven, så det er 
et helt perfekt materiale til at kombinere 
noget maskulint og feminint,” siger han.

Tøset og råt
Jesper Gadegaards opgave på 
Danmarks næste Topmodel består 
blandt andet i at indrette den lejlighed, 
hvor deltagerne bor samt studiet, hvor 
de går catwalk og bliver bedømt af 
dommerne.
”Jeg valgte, at messingen skulle være 
det gennemgående materiale både 
i studiet og lejligheden. Det mest 
dominerende er selvfølgelig catwalken, 
som er lavet af messing, hvilket 

netop underbygger historien om, at vi 
udklækker nye modeller, som kommer 
ud og bliver en del af den eksklusive og 
glamourøse modelverden,” siger han.
Derudover kom der messing med i alle 
mulige forskellige detaljer.
”Der gik lidt krea i den fra min side, 
så jeg designede forskellige møbler 
til lejligheden, bl.a. en reol med 
messinghylder og en bøjlestang 
af messing, ligesom der kom 
messingdetaljer i hovedgærderne i 
soveværelserne og i bordpladen på 
køkkenøen. Looket er suppleret med en 
masse messinglamper og andre små 
pynteting i messing.”

En vild historie
Ofte når Jesper Gadegaard fungerer 
som scenograf og indretningsarkitekt, 
vælger han et gennemgående look, 
materiale og farver og måske endda 
også en gennemgående leverandør. I 
år blev det Sanistål, som han fik sine 
messingleverancer fra.
”Det er første gang, jeg samarbejdede 
med Sanistål. Det gik rigtig godt, og vi 
havde en god dialog om tingene. I år 

har det mest udfordrende ved opgaven 
været at lave et studie, som ikke måtte 
koste mange penge. Men det hele gik 
op i en højere enhed med valget af 
messing, for det fortæller bare for vild 
en historie, når det ligger på studiets 
catwalk med glødelamperne på. Det 
skaber præcis det eksklusive univers, 
som vi gerne vil have,” siger han.

X-tra info:
Jesper Gadegaard er 37 år og uddannet 
fra Det Kongelige Kunstakademis 
Arkitektskole i København med speciale 
i bygningskunst. Han arbejder med 
arkitektur, indretning og scenografi i 
sit eget firma og har gjort det gennem 
15 år. Han har bl.a. lavet scenografi til 
Danmarks næste Topmodel på Kanal4 
og Danmarks Indsamlingen på DR1. 
Jesper Gadegaard er kendt fra flere 
tv-programmer, hvor han selv er på 
skærmen. Det gælder blandt andet De 
Fantastiske 5, Til Middag Hos, Fangerne 
på Fortet og Dit Hjem i Vores Hænder.



Stål, 
messing, 
kobber, 
skruer, 
skinner 
og rør!
Det lyder hverken sexet eller smart.  
Men det er det. Når det ikke gemmes 
væk i beton eller jord. Produkterne i 
Saniståls sortiment kan bruges til så 
meget forskelligt – fx nytænkende 
arkitektur og kunst. Læs mere på 
de næste sider. Blandt andet har 
to studerende fra Kunstakademiet 
i København fået øjnene op for de 
muligheder, der findes i produkterne.

Klimaændringer kræver 
nye løsninger

En kube på 3x3x3 meter bygget 
af aluminiumsprofiler kan 
med lidt fantasi blive til en is-

støbemaskine, når den placeres i den 
arktiske vinter på Svalbard. Måske 

lyder det fjollet, for hvordan kan man 
have brug for en is-støbemaskine 
i det allernordligste Norge? Men 
fremtidens ekstreme vejrforhold kræver 
nyskabende arki tektoniske løsninger, 

og det er bl.a. det, som Sara Sánchez 
y Gøtze og hendes medstuderende 
på Kunstakademiets linje for arkitektur 
i ekstreme miljøer arbejder med. ”Det 
mere ekstreme vejr skaber bl.a. nogle 

Fremtidens ekstreme vejrforhold kræver nyskabende arkitektoniske løsninger. En isstøbemaskine 
af aluminium skabt af en Kunstakademistuderende kan være et skridt på vejen
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udfordringer med ekstrem kulde, 
varme og oversvømmelser, og vi 
forsøger at geare bygningerne, så 
de kan løse de udfordringer,” siger 
Sara Sánchez y Gøtze. Derfor havde 
hun 17 kilo aluminiumsprofiler med i 
rygsækken, da hun tog til Svalbard med 
Kunstakademiet.

En hurtigbygget iglo
”Det smarte ved aluminium er, at det er 
let og derfor nemt at tage med, når man 
skal langt. Selvom jeg kun havde 17 
kilo profiler med til Svalbard, kunne jeg  
alligevel bygge en forholdsvis stor kube, 
som man kunne stå inden i,” siger Sara 
Sánchez y Gøtze.

Ud over aluminiumskuben spændte 
hun et elastisk spandex-stof, som hun 
smed vand på, hvorefter det hurtigt 
omdannede sig til is-skaller. 
”Is-skallerne dannede en form for 
iglo, der bare blev bygget lynhurtigt, 
og som man kunne bo under i læ for 
vinden,” fortæller hun.

Fjerner tung sne
Hjemme i Danmark arbejder Sara 
Sánchez y Gøtze nu videre med 
projektet, så det kan blive en del af et 
tag og facadeelement, der kan bevæge 

sig og fjerne sne fra bygninger:
”I Arktisk er det et kæmpe problem, at 
den tunge sne hober sig op og belaster 
bygningerne. Aluminium kan bevæge 
sig relativt let, og derfor arbejder jeg nu 
på, hvordan det gennem bevægelse kan 
fjerne sne hurtigst muligt fra bygninger.”

Aluminiumsprofilerne, som hun bruger 
til projektet, er leveret af Sanistål, 
og kontakten med Sanistål var ikke 
tilfældig. Mange af materialerne, som 
de studerende på hendes linje arbejde 
med, stammer nemlig fra Sanistål.
”Sanistål har heldigvis alt, hvad man 
overhovedet kan tænke sig og i alle 
mulige størrelser. Jeg vidste, de ville 
kunne hjælpe mig,” siger Sara Sánchez 
y Gøtze.
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Kunstværk af beton og kobber

Kunstnere er også håndværkere og 
bruger mange af håndværkernes 
teknikker. Det gælder også Kasper 
Thorup, der studerer på Kunst-
akademiet og har skabt et unikt 
værk af industriens materialer

 

Kasper Thorup kan se det smukke i ting, 
som andre måske umiddelbart mener 
er grimme. Han har fx altid ment, at 

krakelerede og forfaldne industrifacader er 
enormt smukke, og derfor har han brugt dem i 
et værk, som han har skabt som studerende på 
Kunstakademiets linje for møbler og rum.
”Jeg har lavet en vægbeklædning til en 
herskabslejlighed på Frederiksberg, som er 
skabt af beton og indrammet i kobber,” siger 
Kasper Thorup.

Mønstret i betonen er taget fra B&W’s krakelerede 
og forfaldne industrifacader på Refshaleøen, 
som han har fotograferet og bearbejdet digitalt. 
Derefter har han fræset mønstret ud og lavet 
støbeforme, som han har lagt tekstil henover og 
støbt betonen i.
”Overordnet set har det for mig handlet om at 
arbejde med modsætninger. Jeg har taget noget 
fra en ydre og rå facade og bragt det indenfor, 
hvor det møder det forfinede private rum. 
Samtidig bliver man overrasket, når man kommer 
tæt på betonen i værket, for det er ikke koldt 
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Fræsning af støbeform ud 
fra strukturen i billedet

Tekstil i støbeformen Færdigstøbt betonelement 
med opdeling af kobber



og fladt, men mønstret fra facaderne og 
tekstilerne,” siger Kasper Thorup.

Stor interesse
Han har sammenlagt brugt et halvt år på 
projektet. Forarbejdet tog lang tid, og det 
gjorde arbejdet med at lave støbeformene 
også. Samtidig har han arbejdet meget 
med at gøre betonen så let som mulig. 
Pladerne er 10 mm tykke, og hver element 
vejer kun 10 kilo, så det er realistisk at 
hænge op på en væg indenfor. 

Der har været en kæmpe interesse 
for Kasper Thorups værk, og derfor vil 
han nu forsøge at tage det i en mere 
kunstnerisk retning.
”Nu har jeg jo formene, og så vil jeg 
gerne i gang med at producere flere, som 
jeg kan udstille og sælge. Jeg tænker, 
at det skal være nogle mindre værker, 
så det ikke skal fylde en hel væg,” siger 
han. Ophænget til værket og kobber-
rammerne mellem betonelementerne 
havde Sanistål på lager.

”Sanistål havde præcis, 
hvad jeg skulle bruge, og så 
tænkte jeg, at det også ville 
være interessant for dem at 
se materialerne brugt i en 

helt anden sammenhæng,” 
siger Kasper Thorup.
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Under det smukke kobbertag på 
Nørre Allé 49 sidder studerende 
bøjet over ”Anatomi” eller 

”Naturvidenskabeligt grundforløb". Over 
hovedet på dem har fire-fem mand fra 
Blikkenslager Jens Volf hamret og banket 
i månedsvis. Det Kongelige Bibliotek har 
fået nyt kobbertag og ditto vinduer. 

Seks tons kobber 
Det gamle bibliotek blev opført under 
Kongelig Bygningsinspektør Kr. Varming 
for omkring 80 år siden, men metoden 

med kobberarbejdet kan dateres helt 
tilbage til 1600-tallet. 
”Det skulle laves på den gammeldags 
måde, som man også lavede det for 400 
år siden. Det er sådan noget, vi kan finde 
ud af og har gjort i rigtig mange år i vores 
firma”, fortæller Martin Asperup, som er 
daglig leder hos Jens Volf. 
Blikkenslagerfirmaet har haft fire-fem 
mand gående på Nørre Allé i næsten fem 
måneder, og der er gået hele seks tons 
kobber til opgaven, der omfattede lidt 
over 500 m2 tag med specielle firkantede 

tagrender og store ventilationshætter 
samt fire vinduer og et stort ateliervindue. 

Håndarbejde
Det forberedende arbejde er udført 
hjemme på Jens Volfs værksted i 
Rødovre. Her er kobberet til både 
tagrender, vinduer og tagplader blevet 
klippet ud, bukket og bearbejdet. 

”Der er slet ingen moderne maskiner 
indover. Tingene bliver klippet ud 
i hånden, eller vi bukker dem i 

Saniståls kunde Jens Volf har stået for renovering af Det kongelige Bibliotek på Nørre Allé i 
København.  Og kobberarbejdet på den fredede bygning ligner til forveksling det, som deres 
kolleger udførte rundt omkring i Danmark for over 400 år siden
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Kobber som på Christian den 4.’s tid



hånden med sådan en lille ét-meter 
bukkemaskine, der ikke er automatisk. 
Og så bliver der ellers klippet, nittet og 
loddet i hånden”.
Tagpladerne blev klippet ud, så de var 
66,6 cm i bredden og blev samlet i 
længderetningen, inden de blev kørt ud 
på pladsen. Vinduer og tagrender er 
loddet sammen med tin på bagsiden, 
hvorefter der er lagt kridt på den side, 
der vender udad, for at forhindre tinnet 
i at løbe ud. Kobberet kommer på den 
måde til at fremstå helt rent på forsiden.

Ingen silikone 
Også selve monteringsarbejdet på 
pladsen vidner om, at tiden nærmest har 

stået stille i det gamle fag:
”Nu om dage bruger folk silikone og 
alle mulige forskellige tætningsbånd, 
herinde har vi brugt lindolie og umbra. 
Det ligger pænt imellem alle samlinger 
som en ekstra sikkerhed for, at der 
ikke skal trænge vand ind. Inden man 
falser kobberet, smører man det med 
lindoliekit og så lukker man det helt og 
falser det sammen bagefter”, forklarer 
Martin Asperup.
Der er ingen tvivl om, at det gamle 
kobberarbejde tager længere tid end 
moderne metoder, men til gengæld kan 
det holde i flere hundrede år, forsikrer han.

Kærlighed til faget
Martin Asperup er glad for arbejdet med 
de gamle, fredede bygninger:
”De kongelige bygningsinspektører er 
meget interesseret i, at tingene bliver 
lavet som det eksisterende – som man 
gjorde for længe siden. Så de har lige så 
stor kærlighed for faget som os, når de 

står og kigger derude”. 
Selv kører han gerne et smut forbi Det 
Kongelige Bibliotek eller én af de kirker, 
han har været med til at renovere. 
Indimellem er familie eller venner med, 
så de kan se noget af det, Jens Volf har 
lavet. Der er ikke mange firmaer tilbage, 
der kan det, de kan.

Blikkenslagerfirmaet Jens Volf har 
eksisteret i 40 år og tæller i dag syv 
medarbejdere.
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Bag de opsatte krydsfinerplader 
udspiller sig en hektisk aktivitet. 
Tømrere, blikkenslagere, 

murere, ventilationsfolk og et utal af 
andre håndværkere knokler med at 
renovere KUNSTEN. Aalborgs museum 
for moderne kunst bliver genåbnet i 
opdaterede rammer, og det er en noget 
speciel opgave for de involverede.

Respekt for stilen
KUNSTEN har trængt til et par kærlige 
hænder. Den finske arkitekt Alvar Aaltos 
spektakulære museumsbygning fra 
1972 var ved at være slidt, og selvom 
byggeriet på mange områder har været 
forud for sin tid, er der behov for at 
bringe det op til moderne standard.
Museet blev fredet i 1995, og det stiller 
store krav til moderniseringen, der skal 
ske med stor respekt for bygningens 
oprindelige stil. Det oplever blandt 
andet Aalborgfirmaet Ib Andersen, som 
sammen med Sanistål står for VVS, 
ventilation og køl.

Fra kælder til kvist
I 1972 blev snoren klippet til det, 

der dengang hed Nordjyllands 
Kunstmuseum. Det er tegnet af 
Alvar Aalto i samarbejde med Elissa 
Aalto og den danske arkitekt Jean-
Jaques Baruël. Og museet var i høj 
grad på forkant, fortæller KUNSTENS 
kommunikationschef Lars Ulrich 
Hansen:
”Allerede dengang huset blev bygget, 
var der en café, en kammermusiksal, 
et mødelokale og et auditorium. Det 
var ret banebrydende i en tid, hvor 
museumsbesøg normalt bare var en 
ren kunstoplevelse – ind og se de her 
kunstværker og så ud igen.”
Men nu er tiden alligevel inde til 
fornyelse, og de mange håndværkere 
arbejder bogstavlig talt fra kælder til 
kvist. Indvendig og udvendig.

Et skarpt tilbud 
Det store renoveringsprojekt blev 
udbudt i offentligt licitation sidste år, og 
her bød firmaet Ib Andersen sammen 
med Sanistål ind på VVS, ventilation 
og køl. I tæt samarbejde med Saniståls 
Projektafdeling blev der udarbejdet og 
indsendt et detaljeret og gennemsigtigt 

tilbud. I bygherrens vurdering vægtede 
prisen med 60 procent, mens 
beskrivelsen af arbejdets udførelse 
vægtede de sidste 40. 
”I vores fælles projektbeskrivelse 
har vi styr på stort set alt, inden vi 
overhovedet går i gang. Udførelse, 
materialemængder, leveringstider og så 
videre ligger klar, og det var det, vi fik 
topkarakterer på,” fortæller projektleder 
Michael Torp fra Ib Andersen.

Genbrug i stor stil
Renovering af et arkitekttegnet og 

KUNSTEN at renovere 

380 tons marmor og over 100 håndværkere. Det er nogle af de 
ingredienser, der skal til, for at renovere et fredet og arkitekt-
tegnet kunstmuseum 
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fredet museum er ikke en rutineopgave. 
Arbejdet skal udføres med stor respekt 
for de oprindelige arkitekttegninger, som 
var usædvanligt detaljerede.
”Arkitekterne har tegnet alt i 
huset. Ikke bare bygningen, men 
også ventilationsristene, dørene, 
dørhåndtagene, lamperne, bænkene og 
så videre,” siger Lars Ulrich Hansen.

En del inventar, som for eksempel 
ventilationsristene, bliver genbrugt, 
men der skal også rigtig mange nye 
materialer til, forklarer Michael Torp:

”Sanistål har daglig kontakt med mine 
folk og følger op på, hvad der skal 
leveres. Det kører fuldstændig i henhold 
til den projektmappe, Sanistål har 
udarbejdet med os.”

En bygning i topform
Når året nærmer sig sin slutning, pakker 
håndværkerne værktøjskasserne 
sammen, og KUNSTENs ansatte kan 
finde de kunstværker frem, der skal 
udgøre den første nye udstilling. Og 
så er KUNSTEN klar til at tage imod 
Dronning Margrethe. Hun kommer 

nemlig på besøg og klipper det røde 
bånd ved indgangen til et toptrimmet 
museum anno 2015. 
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”Da vi bor i en taglejlighed var 
skabsplads i soveværelset lidt en 
udfordring. Selvom rummet er stort og 
rummeligt, så er der ikke højt til loftet 
og konventionelle skabe ville se alt for 
klodsede ud,” fortæller Christian. 

Derfor satte de sig for at bygge et tøjstativ 
i 1-tomme vandrør og dermed lave en 
løsning, der var meget mere elegant. 

Som sagt så gjort, selvom deres 
manglende erfaring med materialerne 
gav lidt udfordringer - blandt andet fandt 
de hurtigt ud af hvad en union-muffe er, 
og at den var uundværlig for at bygge 

stativet som de ønskede det. 
Til gengæld har de nu en løsning som 
kan bære flere hundrede kilo (det er 
monteret i væggen med grove 10-cm 
flanger, så det ikke falder sammen).

Og så er der kælet lidt for detaljerne: 
”Vi har valgt at føre 230V strømkabel 
inde i rørene og montere en retro-pære 
til at skabe belysning ovenfra. Desuden 

har vi været i genbrugsbutikker og hente 
gamle træbøjler - heraf mange med 
stofvævning i forskellige farver, som 
efterhånden er en sjældenhed,” fortæller 
Christian og slutter: ”Vores største 
bekymring var hvor meget støv, der ville 
samles. Men efter 5-6 måneder har det 
ikke været noget problem så længe 
man bruger tøjet. Med installationen fik 
vi derfor smidt en masse tøj ud, som vi 
slet ikke brugte mere. På mange måder 
har det været et både sjovt og særdeles 
konstruktivt projekt”.

Håndværksarkitektur i privaten

Det er ikke kun Kunst akademier, 
Kongelige Biblioteker og model-
ler, der har glæde af rå hånd-
værksmaterialer. Hjemme hos 
Christian Villum og Diana Lythje 
er der kommet VVS uden for 
soveværelsesvæggene 



Det er en noget speciel opgave Østergaard Smedje henvender 
sig med hos Saniståls interne stålafdeling: "Vi skulle bruge en lang 
stålbjælke med spids savet på begge leder i én arbejdsgang", 
forklarer Mads Østergaard fra Østergaard Smedje. Ordren blev 
sendt videre til savecenteret, som tog udfordringen om den 
specielle tilskæring op.

God ny udfordring
På savecentret i Taulov havde man ikke tidligere prøvet at 
spidse en stålbjælke i ét hug. Til gengæld er de ansatte aldrig 
blege for at tage en udfordring op: ”Jeg tænkte, at det skulle 
vi da bare prøve. Vi vinder ikke noget, hvis vi ikke giver det et 
forsøg”, siger afdelingsleder Michael Sundahl fra savecentret.
Resultatet af det forsøg blev sendt af sted til Østergaard 
Smedje, som var hundrede procent tilfredse:

”Sanistål lavede en prøve, og den havde jeg dagen efter. 
Jeg ringede derned og sagde, at det passede helt perfekt, 
så nu turde vi godt få savet resten. To dage efter havde jeg 
materialerne, og så var vi klar til at komme videre med vores  
del af arbejdet”, fortæller Mads Østergaard. 

Kvalitet, der rykker
Hos Østergaard Smedje er der stor tilfredshed med, at 
savecentret kunne løse opgaven. Smedjen har ikke selv 
kapacitet til at skære så store emner, og slet ikke hvis de skal 
saves på to ledder i ét snit. Alternativt kan man skære på én 
led og efterfølgende svejse et led på, men det er ikke optimalt 
forklarer Mads Østergaard:

”Det er en stor fordel at kunne nøjes med én 
arbejdsgang. Jo mere man svejser, jo større 
er risikoen for, at det bliver skævt. Man får 

i det hele taget et bedre produkt ved at 
anvende hele stykker”. 

Stålbjælker med spids kan bruges til mange formål, for 
eksempel som spær. I Østergaard Smedje indgår de som 
forstærkninger i stellet til 27 borde, der skal bruges ved støbning 
af betonelementer. Elementerne kan veje op til flere tons, så 
kvaliteten af stellet skal være så høj som overhovedet muligt.

En spids 
stålbjælke 
i ét hug
Skal du have løst en unik opgave, er Sanistål, 
som har et topmoderne savecenter på deres 
stållager, et klogt sted at henvende sig.  
Det beviste de, da Østergaard Smedje havde 
brug for specialfremstillede stålbjælker
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VVS-ejer Ronni Nydahl er ikke i tvivl – Saniståls FlexBox-
koncept, hvor man bestiller varer direkte fra byggepladsen og 
modtager dem en time senere - sparer hans virksomhed og 
kunder både tid og penge.

”FlexBox er en super service for vores installatører. Der er 
penge at spare for alle parter,” forklarer en begejstret Ronni 
Nydahl, ejer af den Østerbrobaserede virksomhed, Nydahl VVS.

Ronni Nydahl og hans svende benytter flittigt FlexBox, 
den snart et-årige landsdækkende ordning fra Sanistål. Og 
spørger man mester hvorfor, er sagen ganske klar:
”Skulle min montør selv hente varerne hos grossisten, skulle 
han ud til kunden, konstatere, hvad vi mangler, gennem tung 
trafik, måske lige veksle et par ord med grossisten og så 
tilbage. Det ville oftest tage mere end en time. Med FlexBox 

kommer varerne inden for en time, og jeg undgår spildtid, 
fordi jeg hele tiden har mine svende i gang med opgaven.”

Godt for firmaet – godt for kunden
Ronni Nydahl fremhæver, at ordningen er særlig givtig for en 
virksomhed, der som hans, bor i en større by og har mange 
mindre dag-til-dag opgaver. Uden ordningen skulle han i 
stedet for bestille større partier fra hovedlageret og ville ende 
med selv at måtte lagre meget af det.

”Det er jo svært at vide på forhånd, hvad vi skal bruge til 
sådan nogle opgaver. På den her måde sparer vi både tid og 
penge – og det samme gør kunderne, der samtidig oplever, 
at vi ordner opgaven hurtigere,” mener Ronni Nydahl og 
understreger, at han også fremover vil bruge ordningen.

Nydahl VVS sparer tid og penge 
               med             
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Fakta om FlexBox
 › Bestil varer fra nærmeste 
Sanistål-butik og modtag 
dem 1 time senere direkte på 
arbejdspladsen 

 › Bestil fra 1 colli op til 1400 kg.

 › Priser fra 99 kroner
 
 › Ordningen gælder brofaste 
adresser, og der er tillæg ved 
betalingsbroer

 LÆS MERE OM  
 FLEXBOX HER   

 SANISTAAL.COM/FLEXBOX

 FIND DIN NÆRMESTE   
 BUTIK HER 
 SANISTAAL.COM/BUTIKKER 



Fradraget hæves i 2016 og 2017
Med håndværkerfradraget i 2016 og 
2017 indføres en todelt ordning, der 
giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. 
pr. person for serviceydelser og fradrag 
for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. 
person over 18 år i husstanden. 

Hvad skal dine kunder bruge det til? 
Hjemmesiden haandvaerkerfradrag.dk 
har givet en række bud på, hvordan 
du kan få dine kunder til udnytte det 
grønne fradrag. Først og fremmest 
energiforbedringer, men opgaver, der på 
anden vis tilgodeser klimaet vil formentlig 
være fradragsberettigede. 

Energiforbedringer:
 › efterisolering af boligen
 › udskiftning af tag
 › opsætning og installation af solceller
 › varmepumper ved udfasning af ældre 
varmekilde

 › jordvarme ved udfasning af ældre 
varmekilde

 › udskiftning af vinduer til energirigtige 
vinduer og døre

 › husstandsvindmøller
 › biokedelanlæg
 › gasfyr
 › fjernvarmeunits
 › varmeanlæg, visse varmepumper og 
varmestyringsanlæg

Klimatilpasning
 › afløbs- og vandinstallationer
 › kloakarbejder på egen grund
 › udskiftning af kloakrør
 › fornyelse og etablering af dræn
 › udskiftning af opsamlingstank
 › nedsivningsanlæg
 › regnvandsfaskiner
 › rodzoneanlæg
 › minirensningsanlæg

Et bredt forlig i Folketinget har genindført håndværkerfradraget, med tilbagevirk-
ende kraft, for hele 2015, 2016 og 2017. Fradraget vil i 2016 og 2017 have fokus 
på energivenlige renoveringer af boligen, et såkaldt grønt håndværkerfradrag, og 
samtidig give plads til fradrag for serviceydelser 

 FÅ OGSÅ INFORMATION OM   
 ENERGITILSKUD TIL DINE   
 KUNDER HER 
  BIT.LY/ENERGITILSKUD15
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”Når væksten for alvor får tag i Lolland-Falster, 
er det målet, at Sanistål er godt etableret 
i området og kan servicere alt fra de store 
entreprenører til den lille håndværker. Der bliver 
nemlig nok at se til,” siger Hans Henrik von 
Platen-Hallermund, Byggeridirektør i Sanistål.
Udover Femern Bælt er der fx også byggeri af 
motorvej, togbane, Storstrømsbro, fængsel og 
renovering af sygehus.

Godt forberedt
Første spadestik til Femern Bælt-byggeriet 
forventes at blive taget i 2. kvartal af 2016, 
og Sanistål har allerede sendt en fortrop til 
Lolland-Falster; Jan Brevadt, der er salgschef 
for storentreprise-opgaver hos Sanistål. Det er 
blandt andet hans opgave at følge projektet 
tæt og sikre, at Sanistål løser de opgaver 
og leverer de materialer og services, som 
kunderne får behov for.

”Ud over en byggeplads med 3.000 hånd-
værkere og en fabrik, der skal forsynes med 
materialer og servicekoncepter, så bliver der 
også et kæmpe projektmarked, hvor der bliver 
behov for nogle store leverancer af VA og stål. 

Det er alt sammen noget, som vi allerede 
i dag har kompetencerne, produkterne og 
servicekoncepterne til at kunne håndtere,” 
siger Hans Henrik von Platen-Hallermund.

Ny Sanistål butik
På byggepladsen vil håndværkerne hver dag få 
brug for materialer akut, ligesom der kommer 
en stor underskov af lokale håndværkere og 
servicevirksomheder, som får ekstra travlt.
”For at få del i denne vækst, har Sanistål øget 
sin fysiske tilstedeværelse i området, og den 
1. august overtog vi aktiviteterne i Lystrup 
Grossisten A/S på Lolland-Falster,” fortæller 
Byggeridirektøren.
Lystrup Grossisten har drevet en velfungerende 
forretning med udgangspunkt i en butik i 
Maribo og et lokalt lager, som Sanistål nu har 
overtaget. 
”Dermed er vi på alle måder klar til at servicere 
kunderne, når der for alvor kommer gang i 
væksten. Ambitionen er helt klart, at vi bliver 
den førende grossist på Lolland-Falster,” slutter 
Hans Henrik von Platen-Hallermund.
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Væksten venter lige om hjørnet på Lolland-Falster. Først og fremmest 
vil byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, som er Danmarkshistoriens 
største anlægsprojekt, bringe masser af aktivitet til området, men 
også mange andre store bygge- og anlægsprojekter er på vej

pansion 
på Lolland
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For andet år i træk markerede Sanistål 
FNs Internationale Toiletdag den 19. 
november sidste år. Det mundede 
ud i en donation på 60.600 kr. til 
organisationen bag Toiletdagen. 
”60.000 kroner er mange penge for os,” 
fortæller Milly Bond, der er fundraiser 
i Toiletdagsorganisationen. ”Vi kan 
komme meget langt for de penge”.

”Med vores 
SaniShop-projekt har  
vi gjort sanitet til en 

bæredygtig indkomstkilde 
for tusinder af  
mennesker i 

udviklingslande”.

Hun  præsenterer en række af de 
omkostninger, der er forbundet med 
deres aktuelle projekter i Cambodia:
For 80 dollars kan en ung kvinde 
bemyndiges til at sælge toiletter til sit 
lokalsamfund ved at udstyre hende 
med viden og værktøj. Godt for miljø 
og lokaløkonomi. 
125 dollars koster det at undervise 
en lokal murer og give ham 

FN’s Inter nationale 
Toiletdag redder liv
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de færdigheder, det kræver at 
vedligeholde og reparere et toilet i 
lokalsamfundet. 
500 dollars giver en dags undervisning 
for elever på en grundskole i et 
indisk landdistrikt, så de bliver 
opmærksomme på farerne ved 
dårlig sanitet og lærer, hvordan man 
forebygger sygdomme og endda død 
vha. god hygiejne. 
1000 dollars dækker udgifter til 
installationen af 80 toiletter i en 
landsby i Cambodia. 

I 2013 blev der doneret 25 kr. 
pr. solgt toilet i perioden fra 19. 
november og måneden ud. Det gav 
dengang knap 30.000 kroner. Samme 
indsamlingsmodel blev brugt sidste 
år, men med en lille krølle på halen. 
Ud over ønsket om at indsamle et 
større beløb, så var der også et stort 
ønske om at gøre Toiletdagen mere 
kendt i Danmark.

”International Toiletdag er endnu 
ikke så kendt i Danmark og får i 
mange tilfælde de fleste til blot at 

trække på smilebåndet," konstaterer 
Marketingchef Jan Lambæk Hansen 
og fortsætter: "Vi gik sammen med 
kunstmaler Morten Andersen om 
projektet. Han malede et ganske 
almindeligt toilet for os og gav det sit 
unikke look og signatur”. 
Men på trods af TV-eksponering og 
masser af positiv respons på de sociale 
medier, så gik selve auktionssalget af 
toilettet ikke så godt, og det gav kun 
5600 kr. Til gengæld gav den øvrige 
indsamling 55.000 kroner. 

Næsten 100,000 cambodianere bor 
i tætte flydende samfund på Tonle 
Sap-floden. Flydende samfund 
bruger floden som kilde til badning 
og madlavning, men også som åbent 
toilet – og det spreder bakterier. 

Sammen med en partner er 
organisationen dog lykkedes med 
at udvikle et produkt, der behandler 
spildevandet gennem det lokale 
økosystem. Dette pilotprojekt skal 
nu implementeres i fem flydende 
samfund. Desuden skal der 

undervises i basal hygiejne i skolerne. 
Organisationens arbejde i Indien 
handler i højere grad om oplysning og 
adfærdsændringer. Inderne opfatter 
toilettet som et mørkt og ildelugtende 
sted. Derfor vil de hellere forrette 
deres nødtørft uden for toilettet. 
Organisationen bag Toiletdagen vil 
igennem intensivt kampagnearbejde 
forsøge at få inderne til at tænke på 
toilettet som et rart frirum. 
Der er med andre ord endnu meget 
arbejde at gøre for at sikre en renere 
og mere sikker verden og for at undgå 
spredning af sygdomme og øget 
dødelighed. 

I 2015 vil Sanistål atter samle penge 
ind til mærkedagen. Denne gang 
i perioden fra 1. november til og 
med mærkedagen 19. november, 
hvor Sanistål kunder kan vinde 
biografgavekort i vores 47 butikker.

Følg med på sanistaal.com og på 
vores sociale medie-profiler på 
Facebook og LinkedIn.
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I dag lider hver ottende1 dansker af kronisk 
gigt eller en anden muskel- og skeletsygdom. 
Disse knap 700.000 danskere møder oftest en 
fysisk tung dør, når de kommer hjem, skal på 
job, hente børn i institution osv. Det nye greb 
CUT gør op med disse forhindringer 

Grebsproducenten d line har i samarbejde med 
Muskelsvindsfonden udviklet CUT-grebet med henblik på 
at skabe større brugervenlighed for alle handicapgrupper. 
Overfladen på grebet er specialudviklet og giver ikke ’isninger’, 
når man rører det, hvilket er yderst vigtigt for mennesker, der 
lider af kredsløbsforstyrrelser. Det lige snit på overfladen og 
længden af grebet medvirker til, at døren kan åbnes ved blot at 
bruge en albue. 

Grebet fås i lysegråt og sort, så man altid kan skabe kontrast til 
døren og gøre det brugervenligt for mennesker med nedsat syn. 
Vigtigst af alt, så er grebet designet til ”brugeren i samarbejde 
med brugeren” – uden at det signalerer ”handicap” eller ”ældre”. 
Arkitekter vælger det lige så ofte til boligforeninger, som det 
vælges til ældreboliger, og det giver mulighed for at tilbyde 
bygherren en unik løsning. CUT lever op til d lines filosofi om,  
at ”godt design findes i detaljen”. 

Grebet er en verdensnyhed i industrien – og har modtaget 
overvældende positiv feedback blandt arkitekter internationalt. 

 Få mere information på www.dline.com

Et venligt greb

1 Iflg. Gigtforeningen
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Øl er mere 
end en 

”håndværker-
granat” 
Øl er en delikatesse, der fås i mange farver og 
smagsvarianter. Og tro det eller ej… øl kan parres 
med al slags mad. Lad vinen blive i papæsken 
eller kælderen og brug dette skema til at finde 
den rigtige øl til dit næste måltid  Mad/retter    Type af øl

GRILL Lager, Lyse Ales, Pale Ales,  
Engelske Stouts

ASIATISK
Amerikansk Lager, asiatisk 
Rice Lager, lys Lager, Pale 

Ales

SALATER
Blonde, Pale Ale, Weissbier, 

Fruit beer, Witbier, Gose, 
Saison

GRIS Engelsk Brown Ale, ESB, 
Tripel, asiatisk Lager, Stout

FJERKRÆ
American IPA, Pale Lager, 
europæisk Pilsner, Tripel, 

Hefeweisen

FISK
Røde Ales, belgisk Pale 

Ale, Export Lager, pilsner, 
Witbier

LETTE OSTE Lette/lyse øl, pilsnere, lyse  
hvedeøl, bocks, ESB

SKARPE/ 
KRAFTIGE 

OSTE
Portere/Stouts, IPA, røgøl

DESSERT
Barley Wine, engelsk porter,  
Lambic, Oatmeal stout, Imp 

Stout.

OKSEKØD
Red Ales, rød Lager, Brown 

Ales, Porter/Stouts, Dark 
Lager, røgøl

Kilde: onepint.dk

Skål og velbekomme!
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pertviden hos 
VA-kompe tence center 

i Nordjylland
Sanistål åbnede i foråret et nyt kompetencecenter og VA-lager for kloakmestre, 
entreprenører og andre inden for VA-branchen på hovedkontoret i Aalborg.  
Lageret er Nordjyllands største
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”Vi vil gerne give fagfolkene mulighed for at kunne 
henvende sig et sted, hvor der er stærke VA-kompetencer, 
så alle kan få den vejledning, de har brug for, ” fortæller 
Tommy Sørensen, afdelingsleder i Saniståls VA-afdeling. 
”Vores projektafdeling inden for VA (Vand og Afløb) tilbyder 
både vejledning og løsningsforslag omkring produktvalg,” 
fortæller Michael Madsen, Salgskonsulent hos Sanistål. 
Hans kollega Claus Spanner tilføjer: ”Vi laver også 
tilbudsberegninger på alle typer projekter.”

Nordjyllands største VA-lager til afhentning   
Saniståls VA-lager rummer alt inden for rør og fittings, 
herunder glatte afløbs- og kloakrør i PVC og PP fra 
110 op til 500 mm, anlægsrør, drænrør og PE-rør. Der 
er også adgang til brøndsystemer som drænbrønde, 
rense-, inspektions-, samle-, tag-, tagnedløbs-, spule- 
og sandfangsbrønde samt dæksler, riste, karme og 
overgangskoblinger.
Prøv Saniståls 
VA-beregningscenter her >>

 PRØV SANISTÅLS  
 VA-BEREGNINGSCENTER 
 SANISTAAL.COM/VA-BEREGNING

HUSK: 

VA-Produktdage 
2015/2016 
10. december i Aalborg
14. januar i Slagelse

Kom og se leverandørernes nyheder og få en faglig snak
– Nærmere info på sanistaal.com
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Ophængsbeslag for LED 

armatur BY121P

Saninr. 1978949

LED armatur Coreline 

Highbay BY121P

Saninr. 1978915

”I alt giver udskiftningen af 
lamperne en besparelse på 

en million kilowatt-timer årligt, 
hvilket svarer til det årlige 

strømforbrug i 250 familier.
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Sanistål har udskiftet 636 lamper, der 
hænger i loftet på stållageret i Taulov. Nu 
er der LED-belysning i de mange lamper, 
hvilket vil give markante besparelser 
på el-forbruget og reducere CO²-
udledningen gevaldigt. 

”I alt giver udskiftningen af lamperne 
en besparelse på en million kilowatt-
timer årligt, hvilket svarer til det årlige 
strømforbrug i 250 familier. Men det 
handler ikke kun om at spare penge. 
Investeringen er også en gevinst for 
miljøet, idet vores udledte drivhusgasser 
bliver reduceret med 330.000 kg CO² 
årligt,” fortæller fabrikschef på lageret i 
Taulov, Dan Allan Nielsen.

Bedre lys
Godt nok er det et stort arbejde 
at udskifte så mange lamper, men 
alligevel vil Saniståls investering være 
tilbagebetalt på blot to år. 
”De gamle lamper bruger 440 watt, 
og de nye bruger kun 197 watt, og da 
lamperne stort set er tændt døgnet 
rundt, giver udskiftningen naturligvis 
nogle meget store besparelser. Men 
dertil er lysets kvalitet også bedre, 
ligesom lyskildens levetid bliver øget 

fra 12.000 til 50.000 brændetimer,” 
forklarer Dan Allan Nielsen.

Mange brændetimer
Det er ikke kun i store lagerhaller som 
Saniståls, at det er en god idé at skifte til 
LED-belysning fortæller produktchef Keld 
Søndergaard:
”Generelt er det en god idé at skifte 
til LED-belysning de steder, hvor lyset 

brænder i mange timer, eller hvis man 
har mange tænd og sluk. Almindelige 
lysstofrør og sparepærer kan ikke tåle 
at blive tændt og slukket så mange 
gange, mens LED-lyskilderne ikke bliver 
påvirket.”

Ved større projekter leverer Sanistål 
i samarbejde med Philips også en 
lysberegning, så kunderne kan være 
sikre på, at der er lys nok, og at 
lovgivningen bliver overholdt. Ligesom 
der også kan laves en beregning på, 
hvor meget kunden sparer ved at gå over 
til LED-belysning.
”Flere og flere vælger simpelthen at 
udskifte hele armaturet til et komplet 
armatur med LED- lyskilder, fordi det 
prismæssigt er blevet attraktivt. Dertil 
opnår du også en bedre lyskvalitet,” 
siger Keld Søndergaard, produktchef for 
Elteknik i Sanistål.
Man kan dog ofte beholde de 
eksisterende armaturer og blot skifte 
selve lyskilden til LED.

Hør mere om LED-belysning. Ring til 
Sanistål Elteknik 72 27 80 80.

636 lamper 
udskiftet med 
LED-belysning
Der er store besparelser at hente både på el- 
forbruget og miljøbelastningen med LED-belysning 



Da Jasop Fodercentral Service i 
Frederikshavn skulle skifte belysningen 
på deres værksted og lager, tog salgs- 
og servicechef Kim Jensen fat i Sanistål. 
"Flere af vores neonrør var sprunget, 
og nogle af fatningerne var så gamle 
og skrøbelige, at de ikke kunne bruges 
mere. Derfor var det min plan at skifte rør 
og armaturer," fortæller han.

Men Saniståls sælger foreslog Kim 
Jensen, at han i stedet skulle gå over 
til LED-belysning, hvorved han ville få 
en miljøvenlig og bedre belysning og 
tilmed kunne spare mange penge på 
strømforbruget. "Saniståls sælger rådgav 
mig til at skifte til LED-belysning, hvilket er 
noget rimeligt nyt i min verden. Men han 
kom på besøg sammen med Philips, og 
jeg blev hurtigt overbevist om, at det her 
var det helt rigtige," siger Kim Jensen.

En god investering
Sanistål og Philips medbragte en 
beregning, som gav Kim Jensen et godt 
overblik over, hvad han kunne opnå ved 
at gå over til LED-belysning. 

Ved at udskifte de 
eksisterende 80 armaturer 
med LED-belysning, kunne 
Jasop Fodercentral Service 

opnå en årlig besparelse 
på strømforbrug og drift 
på 61 pct. i forhold til de 

nuværende omkostninger.

Dertil har LED-belysningen en levetid 
på 55.000 brændtimer, mens det 
eksisterende lys kun havde en levetid på 
15.000 timer. Og investeringen er tilmed 
en gevinst for miljøet, idet udledning af 
CO2 også bliver reduceret hos Jasop 
Fodercentral Service. "Vores investering 
i den nye LED-belysning vil være tjent 
hjem i løbet af fire og et halvt år. Men 
derudover har vi nu fået et lys, som er af 
en meget, meget bedre kvalitet. I dag er 
det faktisk som at gå i dagslys på vores 
lager og værksted, og jeg oplever, at det 
giver en bedre velvære, hvilket jo er et 
stort plus," siger Kim Jensen. 

Super rådgivning og billigst
I dag er der på Jasop Fodercentral 
Service en miljøvenlig belysning af meget 
høj kvalitet, og Kim Jensen er glad for 
den rådgivning, som han fik af Sanistål, 
da han skulle udskifte  lyskilderne. "Det 
var helt genialt, at sælgeren fra Sanistål 
tog en mand fra Philips med herud, så 
jeg kunne se beregningerne. Samtidig 
lavede de en tegning til os, hvor de viste, 
hvordan armaturerne skulle hænge i hvert 
enkelt rum. Det var lige til at gå til," siger 
Kim Jensen. 

Sanistål viste sig faktisk at være den 
rette samarbejdspartner på flere 
områder: "Udover den rigtig gode 
rådgivning, undersøgte jeg faktisk 
priserne andre steder, og ingen kunne 
gøre det ligeså billigt som Sanistål," 
fortæller Kim Jensen.

Store 
bespar elser 
med miljø-
venligt lys

Med ny miljøvenlig LED-belysning opnår Jasop Fodercentral 
Service store besparelser på strømforbruget
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Selvom flere og flere handler 
på nettet, spiller Saniståls 
butikker stadig en helt central 
rolle for kunderne 

Derfor er der de seneste år kommet flere 
nye butikker til - senest butik nummer 47 
i Maribo på Lolland-Falster. Det er der 
mange gode grunde til ifølge salgsdirektør 
Claus Jæger Nørbjerg: ”Vores erfaring er, 
at det fungerer bedst for vores kunder, 
hvis de altid kan få fat i en Sanistål 
medarbejder lokalt. Butikkerne fungerer 
som Saniståls lokale ambassadører. Her 
kan kunderne få deres varer med det 
samme, og de kan få vejledning ansigt 
til ansigt. Det er der mange kunder, som 
sætter stor pris på,” siger han.

I Sanistål er det ikke kun omsætningen 
i webbutikken, der stiger. Kunderne 
vælger også at lægge en stor del af 
deres forretning i butikkerne.
”Siden 2010 er omsætningen ved 
diskene i vores butikker steget med 5 
procent, og alene fra 2013 til 2014 steg 
omsætningen med 10 millioner kroner,” 
siger Claus Jæger Nørbjerg.

Samspil med webbutik
For Saniståls kunder er der et godt 
samspil mellem brugen af webbutikken 
og den lokale fysiske butik. Det gælder fx 
for Albert Christensen, der er smed hos 
Skive Fjernvarme.

Skive Fjernvarme bestiller langt det 
meste i Saniståls webbutik og får varerne 

leveret til butikken i Skive, hvor de ved, 
at de kan hente dem klokken 7.00, når 
butikken åbner. ”Men jeg handler også 
i butikken. De sørger for at have det 
på lageret, som de ved, at vi bruger 
regelmæssigt,” siger Albert Christensen, 
der godt kan lide at komme i butikken.

”Det er en fin butik, hvor jeg altid kan få 
et godt råd, hvis jeg har brug for det. 
Jeg kommer også, når der er åbent hus 
og leverandørarrangementer, så jeg kan 
holde mig ajour med alt det nye, der 
sker,” siger Albert Christensen.

Albert Christensen, Skive Fjernvarme med Helle Haaning Brogaard, Butikschef Skive

Her kan kunderne få deres 
varer med det samme, og 

de kan få vejledning  
ansigt til ansigt. Det er der 
mange kunder, som sætter 

stor pris på.

Saniståls butikker er vigtige for kunderne
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Boligforeningen Fredensbo 
har fået styr på varme   sy-
stemet og sparer masser af 
tid, efter de har installeret et 
nyt afgasningssystem

Boligforeningen Fredensbo i Brønderslev 
har været inde i lidt af en dårlig cirkel 
i en af ejendommene i foreningen. 
Varmesystemet tabte vand, og 
ejendomsfunktionær Henrik Damsgaard 
blev nødt til at fylde vand på i hvert fald 

en gang om ugen i fyringsperioden.
”Det var tidskrævende, og vi blev nødt 
til at overvåge systemet ofte, fordi 
det tabte vand. Når vi så fyldte mere 
vand på, kom der luft i systemet, og 
vi skulle hele tiden lufte beboernes 
radiatorer ud. Nogle beboere klagede 
også over, at de ikke kunne få nok 
varme på radiatorerne,” fortæller Henrik 
Damsgaard.
Men i dag er problemet løst. I 
samarbejde med Brønderslev VVS 
kontrollerede Sanistål anlæggets 

trykhold og fik det justeret, og 
samtidig foreslog Sanistål, at der skulle 
installeres et vakuum afgasningssystem. 
Boligforeningen Fredensbo fulgte rådet 
og installerede systemet.

Sparer tid og får tryghed
”Siden afgasningssystemet er blevet 
installeret, har vi ikke fyldt vand på 
varmesystemet en eneste gang. Vi har 
heller ikke luftet en eneste radiator ud, 
siden systemet blev installeret. Det 
gjorde vi ellers meget ofte før,” siger 

Lille 
investering 
med STOR 
effekt
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Henrik Damsgaard.
Samtidig giver løsningen en el-besparelse, 
fordi cirkulationspumpen ikke længere 
transporterer luft rundt i systemet.
Boligforeningen Fredensbo kendte 
ikke til afgasningssystemet, fortæller 
Per Taagaard, der er forretningsfører i 
boligforeningen.
”Vi vidste ikke, at der fandtes et anlæg, 
som kunne sætte en stopper for 
problemerne, så vi levede bare med 
dem. Nu kan vi godt se, at det er et 
meget nyttigt produkt for os. Samtidig 
var det en lille investering i forhold til den 

gevinst, vi har opnået. Vi sparer tid, og vi 
har fået en større tryghed omkring driften 
af anlægget,” siger han.

Systemet rulles bredt ud
Fredensbo har 600 boliger i Brønderslev, 
og afgasningssystemet blev installeret 
i en enkelt af foreningens ejendomme 
med 66 boliger.
”Men vi overvejer også at få anlægget i 
andre afdelinger i boligforeningen, hvor vi 
har lignende problemstillinger, for det er 
en god investering, som vi har haft nytte 
af. Vi er nu fri for at lufte radiatorerne ud 

hos beboerne, vi skal heller ikke jævnligt 
gå og holde øje med og fylde vand på 
anlægget. Og varmekomforten er blevet 
langt bedre,” siger Per Taagaard.

 Kontakt Saniståls produktansvarlige  
 Niels-Kristian Houmann på 
 25 39 04 01 eller nkh@sanistaal.dk

”Vi vidste ikke, at der fandtes 
et anlæg, som kunne sætte en 
stopper for problemerne, så vi 

levede bare med dem. Nu kan vi 
godt se, at det er et meget nyttigt 
produkt for os. Samtidig var det 
en lille investering i forhold til den 
gevinst, vi har opnået. Vi sparer 

tid, og vi har fået en større tryghed 
omkring driften af anlægget,”



Tidligere skulle serviceleder Per Møller have to 
tunge nøglebundter med for at kunne lukke sig 
ind på Mønsted Skole og Sparkær Skole og 
Børnehave i nærheden af Viborg. I dag kan han 
nøjes med én nøgle.

De tre institutioner har nemlig skiftet til 
det nye ICS-låsesystem, som Carl F/
Sanistål lancerede på det danske marked i 
begyndelsen af året. Inner Code System (ICS) 
er et patenteret låsesystem fra den østrigske 
låseproducent EVVA.
Systemet er meget robust og velegnet til f.eks. 
institutioner, hvor der er hårdt brug af nøglerne. 
”Sådan var det bestemt ikke med vores 
tidligere låsesystem, som stammede tilbage 
fra skolernes start og let kunne dirkes eller 
kopieres. Samtidig var det dyrt at vedligeholde 
og besværligt at arbejde med i dagligdagen,” 
fortæller Per Møller.

En robust 
nøgle til 
det hele
Flere institutioner omkring Viborg 
har valgt at skifte til det unikke  
ICS-låse system fra EVVA. Store 
nøglebundter er dermed skiftet  
ud med én robust nøgle, og både  
kvalitet og sikkerhed er i top 
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God vejledning 
Det blev for alvor nødvendigt at skifte låsesystemet, da det rengøringsfirma, 
som Mønsted Skole brugte, gik konkurs, og nøglerne ikke blev returneret. 
Per Møller overvejede derfor at skifte alle cylindre.
”Men det kunne Sanistål gøre langt billigere, og samtidig ville vi få 
et tidssvarende system, hvor sikkerheden var helt i top og ved-
ligeholdelsesomkostningerne minimale. Og faktisk var det billigere, end 
jeg havde regnet med,” siger Per Møller.
Han kunne også se en fordel i, at både Mønsted og Sparkær Skole og 
Børnehave fik det samme system, da lærere og pædagoger i stigende 
grad arbejder alle tre steder. ”Jeg fik god vejledning og hjælp til at 
udarbejde en nøgleplan over, hvilke cylindre vi skulle have, og hvordan de 
skulle kodes,” siger Per Møller.

Meget praktisk
Med det nye system er hverdagen blevet meget nemmere for Per Møller, 
der kan komme ind over alt med en enkelt nøgle, ligesom personalet på 
skolen kan nøjes med en nøgle eller to afhængig af, hvilke faglokaler de 
skal have adgang til.
”Det er enkelt og praktisk. Tilmed er nøglen vendbar, så det er lige 
meget, hvordan den vender, når man sætter den i låsen. Og takkerne er 
ikke så skarpe som på andre nøgler – godt for bukselommen,” smiler Per 
Møller. Samtidig er ICS modstandsdygtigt over for at blive banket op. 

Patentet på den særlige nøgle beskyttelse løber til 2028, men i praksis vil 
ICS-systemet kunne anvendes meget længere ud i fremtiden, forklarer 
Christian Mygdam, produktchef i Carl F Sikring.
”Nøglerne er ikke udarbejdet på den klassiske måde med læsbare koder. 
Dermed vil kopiering efter patentudløbet være en for stor udfordring for 
f.eks. hælebarerne,” siger Christian Mygdam. Systemet er godkendt 
jf. EN1303 klasse 6/2, hvilket vil sige, at systemet opfylder de højeste 
sikkerhedskrav på markedet. 
De tre institutioner har nemlig skiftet til det nye ICS-låsesystem, som 
Carl F/Sanistål lancerede på det danske marked i begyndelsen af året. 
Inner Code System (ICS) er et patenteret låsesystem fra den østrigske 
låseproducent EVVA.
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FORDELE VED ICS 
 › Èn nøgle uden skarpe kanter 
 › Elegant design 
 › Til professionel anvendelse 
 › Solid og vendbar nøgle
 › Højeste sikringsniveau 
EN1303 6/2 

 › Beskyttet mod kopiering, 
patenteret til 2028
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Skal vi fyre den af sammen?
– effektivisér din forretning med raketfart

Kunder hos Sanistål har et væld  

af mulig heder for at effektivisere  

deres forretningsgange.  

Vi tilbyder de mest fremsynede,  

digitale løsninger, som gør din  

forretning mere konkurrencedygtig  

– og i sidste ende mere lønsom.

 Tag med på rejsen og læs mere 

 om Saniståls digitale univers på 

 sanistaal.com/raket
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Det giver næsten sig selv. En 
virksomhed, der blandt andet lever af 
at montere projektorer, fladskærme 
og højttalere, skal løbende bestille 
produkter som rawlplugs, bolte, 
kabelbokse og værktøj. For at spare tid 
benytter AV Center sig af Saniståls lette 
e-handelsløsninger. 

Scan, tast, send
På AV Centers lager i Brøndby står der 
fire reoler med befæstningsmaterialer 
fra Sanistål. Når reolerne skal fyldes 
op, klarer lagermanden det let med sin 
scanner i hånden: 
Indscanner stregkoden, taster antal 
og overfører til Sanistål ved at sætte 
scanneren i en dockingstation, der er 
tilknyttet computeren. En ordre ryger af 
sted til Sanistål. 
Installationschef hos AV Center, Allan 

Rasmussen er meget begejstret for det 
nye system:
”Førhen skrev vi ned på et stykke papir, 
hvad vi skulle bruge. Så skulle vi først ind 
og finde det i systemet og derefter ind og 
bestille det. På den nye måde sparer vi 
en arbejdsgang eller to, og vi kan sagtens 
bruge den tid til noget andet, siger han. 

Net og butik
Når medarbejderne hos AV Center skal 
bruge produkter, de ikke normalt ligger 
inde med, klarer de det ofte med et par 
hurtige klik i Saniståls webshop. 
”Det kan fx være et stort bor eller en 
speciel bolt. Takket være Saniståls 
meget store sortiment har vi kunnet 
samle vores indkøb på ét sted.” siger 
Allan Rasmussen.

AV Centers effektive e-handel 

Hundredevis af skruer, bolte og andre befæstningsmidler kører dagligt gennem 
AV Centers lager i Brøndby. Når reolerne skal fyldes op, er papir og blyant  
heldigvis skiftet ud med scannere og computere



Nu bruger vi tiden på at producere

”Mit råd til andre er, at de bare skal gøre 
det.” Sådan siger Erik Agerskov, der 
er værkfører på Vorning Maskinfabrik, 
som indførte lagerstyringskonceptet 
EasySupply tilbage i 2011. EasySupply 
går kort fortalt ud på, at det er Sanistål, 
der overtager hele lagerstyringen med 
forbrugsvarerne og står for bestilling af 
varer, levering, udpakning og opfyldning.
”Det er meget let at bruge EasySupply, 
og vi sparer enormt meget tid og dermed 

penge på systemet,” siger Erik Agerskov.
To af Vorning Groups andre afdelinger, 
TS-Maskinfabrik og Passat Energy, er 
derfor fulgt efter og har også indført 
EasySupply.
”Det har jeg sagt til dem, at de skulle 
tage at gøre, og i alt har vi i dag mere 
end 1.000 varenumre, som Sanistål 
automatisk fylder vores hylder op 
med, så vi ikke løber tør,” siger Erik 
Agerskov, der også sætter stor pris på, 

at lageroptællingen ingen tid tager, fordi 
han nu kan opgøre lagerbeholdningen i 
hele eller halve kasser og ikke skal tælle 
hver enkelt stykke op.

Halvanden time dagligt
Tidligere kunne håndværkerne på 
maskinfabrikken ofte komme flere gange 
dagligt, fordi de manglede en reservedel, 
hvilket ofte betød, at de ikke kunne 
komme videre med deres arbejde. 

Før brugte Vorning Maskinfabrik mindst halvanden time dagligt på at bestille forbrugsvarer 
hjem, som manglede akut. Det har lagerstyringskonceptet EasySupply sat en stopper for
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Derefter skulle varen bestilles hjem, 
lægges på plads og fakturaen skulle 
håndteres i bogholderiet.
”Jeg vil anslå, at vi brugte i alt 20 
minutter på at håndtere en enkelt 
bestilling, og dem kunne der godt være 
fire-fem af dagligt. I dag kører det helt 
automatisk med EasySupply, og på 
den måde sparer vi omkring halvanden 
time på håndtering af indkøb hver dag. 
Det er tid, som vi i stedet kan bruge 

på at producere og skabe værdi i 
virksomheden,” siger Erik Agerskov.

Fælles optimering
Indkøbschef i Vorning Group, 
Esben Asferg Lou, glæder sig over, 
at forbrugsvarerne, som ofte ikke 
har den store værdi, men som er 
omkostningstunge at mangle og bestille, 
nu bliver fyldt op helt automatisk.
”Sanistål adskiller sig fra andre 

grossister, fordi Sanistål har et bredt 
fokus på hele forsyningskæden og gerne 
vil optimere både sin egen og kundernes 
forretning. Den tankegang har givet 
synlige besparelser hos os, og er 
naturligvis et udtryk for det partnerskab, 
der er opbygget gennem mange år,” 
siger Esben Asferg Lou. 
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Bliv social med 
Sanistål og Carl F

Find os på Facebook, LinkedIn og YouTube 

Hold dig op dateret om tilbud,  
nyheder og spændende konkurrencer.
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Kbh V

Ballerup

Taastrup

Vallensbæk

Søborg

Kbh S
Amager

Kbh SV

Kbh Ø

Rødovre
Kbh N

Glostrup

Sanistål*

Carl F butiks- og kompetencecentre
Carl F konceptsortiment
Sikring

Frederikshavn Knivholtvej 1A 9900
Aalborg  Håndværkervej 14 9000
Randers Lucernevej 83 8920
Viborg Marsk Stigs Vej 14 8800
Horsens Vejlevej 68F 8700
Åbyhøj/Århus Søren Frichs Vej 44 8230
Herning Hammershusvej 1 A 7400
Esbjerg Østre Havnevej 1 6700
Odense C Ejlskovgade 5 5000
Maribo C. E. Christiansens Vej 46 4930
Næstved  Erantisvej 37 4700
Slagelse Pr. 13. november: Kinavej 9 4200
Ringsted Industriparken 10 4100
Hillerød  Vølundsvej 10 3400
Vallensbæk  Jydekrogen 2 2625
Rødovre Roskildevej 398 2610
Amager Prags Boulevard 55 2300
København V Skelbækgade 2 1717

Oversigt over butikker

Nu kommer der mere Carl F i flere af Saniståls butikker. 
Carl F har med sine seks kompetencecentre godt fat i 
håndværkerne. Men da efterspørgslen stiger og stiger, 
udvider Sanistål nu 12 af sine allerede eksisterende butikker 
med varer fra Carl F - et såkaldt Carl F konceptsortiment. 

”Da vi vil være det foretrukne valg i lokalområdet, er 
det vigtigt hele tiden at ”lytte” til kundernes behov og 
efterspørgsel. Derfor giver det god mening flere steder i 
Danmark at udvide sortimentet til også at indebære en 
større del af Carl F sortimentet”, siger Claus Jæger Nørbjerg, 
salgsdirektør Butik i Sanistål.

Carl F konceptsortimentet omfatter mange af de 
forbrugsvarer, som kunderne ofte har brug for som f.eks. 
skruer, el-værktøj og et udvalg af kemivarer. Sortimentet 
er at finde i Saniståls butikker i Rødovre, Hillerød, Herning, 
Viborg, Frederikshavn, Maribo, Horsens, Randers, Ringsted 
og Amager. Inden udgangen af 2015 findes det også i 
butikkerne i Esbjerg og Slagelse

Mere 
Carl F i 
Sanistål



VIDSTE 
DU, AT…
…vi har næsten 
alt i vores brede 
sortiment – også når 
du skal på skiferie ;-)
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Kansas Airtech vinterhandsker

Klamme håndflader skyldes panik.

Saninr. 3395233

 
Artic sokker med lang skaft

Ideelle til knæhøj sne.

Saninr. 3399011

 
Kansas Gen Y bandana

Det er sjovere med bind 

for øjnene...

Saninr. 457986

Guide Outdry 14W

Holder Jägertheen varm. 

Saninr. 1069202

WD-40 multifunktionsolie

Så klikker skiene nemt af, når 

du falder på næsen.

Saninr. 978544

Plum solcreme, faktor 30

Beskyt ansigtet mod solen  

Saninr. 1292143 

 
Kansas windcheather hue

Holder toppen varm og  

beskytter mod puddersne.

Saninr. 1731389

GP Portable Powerbank 8400 mAh

Til mobilen, så du altid kan finde dine 

venner på bjerget.

Saninr. 1414432

 
3M sikkerhedsbrille X2 Fuel

Se cool ud mens du vælter.

Saninr. 1396670
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Acode vinterjakke

En jakke, der holder dig varm i 

vinterklima – så perfekt til den 

danske sommer også.

Farve Saninr.
Marineblå 968222
Sort 968339
Mørkegrå 968537

Kansas fleecehue 

Til at varme hovedet.  

Perfekt til afterski.

Farve Saninr.

Hi-vis 1731413
Sort 1731421

 
Kansas Match Funktion

Svedtransporterende undertøj. 

Saninr. 2164218

 
Kansas Windstopper jakke

Perfekt til dig, der bare peger 

skiene mod dalen og kun bliver 

holdt tilbage af kraftig vind.

Saninr. 1364397

 
Kansas Match Funktion

Svedtransporterende undertøj. 

Vi ved dog ikke, hvor sveden 

transporteres hen.

Saninr. 2474732



Frem mod sommeren 2016 opføres et 
spektakulært byggeri på Færørene. Et 
19.200 kvm stort uddannelsescenter i 
fem etager med plads til tre skoler under 
samme tag. Centeret reflekterer det 
færøske landskab, og arkitekturen er hele 
vejen igennem unik.

Byggeriet, som skal ende ud i en ny 
superskole, Marknagil Education Center, 
ligger på en fjeldskråning uden for 

Tórshavn og ligner mest af alt en stor 
sugende hvirvel a la det, man ser, når 
vand strømmer ud af bunden i et badekar. 
Byggeriet er tænkt som en arkitektonisk 
fortolkning af det færøske, kuperede 
landskab med trapper, terrasser og 
plateauer – og byder på masser af plads 
og udfoldelsesmuligheder for de 1200 
elever fra Færøernes gymnasium, teknisk 
skole i Tórshavn og handelsskolen samt 
300 lærere.

En stor funktionel figur
Det nye uddannelsescenter er designet, 
så de tre skoler får hver deres etage 
med store balkoner og udkragede 
klasseværelser i forskellige retninger. 
Det er komponeret som en stor 
funktionel skulptur, som kan tilpasses 
størrelsesmæssigt over tid i takt med at 
skolens behov ændrer sig. Kontoretagen 
og kælderen er udtænkt efter samme 
fleksible princip. Centralt i huset findes 

Færøernes største bygge -
projekt er på trapperne
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en udendørsplads, et slags færøsk 
kulturlandskab, hvor det kolossale 
bygningsværk er nedskaleret til 
menneskelig størrelse. Fra de ydre 
facader er der en fantastisk 360-graders 
panoramaudsigt over det gamle 
Tórshavn, havet og det dramatiske 
fjeldlandskab – til glæde for elever og 
lærere, som trænger til et æstetisk 
pusterum fra studierne. 

Udsøgte materialer
Færøernes største byggeprojekt til dato 
opføres i beton med stabiliserende 
trapper. Indendørs skal byggeriet 
beklædes med overfladebehandlet 
nordisk træ, glas, aluminium og 
natursten. Facadeelementerne udføres 

i uorganiske materialer, som kræver 
minimalt vedligehold og kan modstå de 
barske naturforhold på Færøerne. Det 
kæmpemæssige ventilationsanlæg og 
procesudsugningssystem er fra den 
internationale ventilationsproducent, 
Lindab, pakket og leveret af Sanistål. 
Sanistål leverer ligeledes armering til 
byggeriets hovedentreprenør, TG Værk. 

Tegnet af Bjarke Ingels Group
Det er ingen tvivl om, at det store 
bygningsværk er one-of-a-kind. Det er 
nemlig skabt af det verdensberømte 
arkitektfirma, Bjarke Ingels Group, 
BIG. Firmaet ledes af den danske 
arkitekt, Bjarke Ingels, som står bag 
nogle af de mest markante byggerier 
i København såsom boligkarreerne 
Mountain Dwellings, VM Bjerget og 
8-tallet i Ørestaden; Kløverkarréen på 
Kløvermarken, samt en perlerække af 
store og prisvindende projekter ude i 
verden: West 57 Project på Manhattan, 
den danske pavillon til EXPO i Kina, en 
del af Googles hovedkvarter i USA og 
mange andre. 

Kim Sletting Andersen, salgsingeniør hos Lindab, og Henrik Nielson, salgschef Saniståls 
Eksportafdeling, gør klar til afsendelse fra Saniståls pakkeri l 49
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Hallen rungede af 77 svedige 
mænd og en enkelt kvinde 
i forskellige shorts og firma 
t-shirts. Flere havde taget 
tilskuere med til at heppe, når 
en kollega med hockeystaven 
jagtede den hvide plasticbold hen 
over det lakerede halgulv.

Tretten hold
Fredag den 13. marts havde Carl 
F for tredje år i træk inviteret en 
række kunder til floorballturnering. 
Der var tretten hold med tre til 
seks deltagere, heraf tre på banen 
ad gangen. 
”Det er tredje gang, vi afholder det 
her arrangement, og stemningen 
er fortrinlig – både på banen 
og udenfor”, fortæller salgs- og 
projektchef Jan Brevadt, der er 
ansvarlig for arrangementet. 
Turneringen blev sædvanen tro 
holdt i forholdsvis enkle rammer, 
og der var lagt pølser på grillen 
og rigeligt med kolde drikke i 
køleren til både spillere og de 
omkring 40 tilskuere. Præmierne 
til de tre bedst placerede hold var 
sponsoreret af leverandører.

En fed eftermiddag
Jan Brevadt er ikke i tvivl om, 
at arrangementet har en positiv 
indflydelse på forholdet til 
kunderne:
”Vi får en rigtig fed eftermiddag ud 
af det sammen med vores kunder. 
Vi hygger os med dem, og vi 
danner relationer. Og det er hele 
idéen med det her.”
Han er meget opmærksom på, at 
det er et arrangement, der foregår 
i folks fritid, og at det ikke er 
tidspunktet for salgsgas.
”På selve dagen fokuserer vi ikke 
på at sælge noget til vores kunder 
– den dag skal vi hygge os og 
pleje de gode relationer”.

Flere arrangementer
Jan Brevadt tror bestemt, at 
arrangementet bliver gentaget 
til næste år: ”Jeg har oplevet 
kunder, der har sagt til os for 
sjov, at de kun skriver under på 
en ny samhandelsaftale for det 
kommende år, hvis vi holder 
floorball, og de bliver inviteret. Så 
kunderne synes også, at det er et 
sjovt arrangement.”

Tømrervirksomheden Nils Wium løb med førstepladsen, 
da Carl F for tredje gang inviterede kunderne til et 
hyggeligt floorballstævne og grill i Glostrup Hallen 

Carl F fik tæsk af 
kunderne
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Handel, økonomi og kontor. Det er inden 
for ét af de tre områder, at Saniståls nye 
elever vil suge viden til sig i løbet af de 
næste to år. Kunderne vil kunne møde 
dem i butikker og kontorer over hele 
landet, hvor de bliver specialiseret inden 
for brancheområder som administration, 
stål, VVS og Carl F. 

Samarbejde på tværs
Sanistål tager altid elever ind i hold, der 
begynder samtidig, og det er der en 
grund til, forklarer HR-konsulent Lene 
Flensborg:
”Vi vil gerne medvirke til, at eleverne 
arbejder sammen på tværs af 
organisationen. De har derfor en fælles 
introduktionsdag,  samlet besøg på 
lagrene og en del andre fælles aktiviteter 
i løbet af deres læretid.”

Parat til mere
I HR har Lene Flensborg og hendes 
kolleger altid et øje på, om ledige 
stillinger i virksomheden kan passe til én 
af de færdiguddannede elever. Og flere 
har allerede fået job i Sanistål. 

Det gælder blandt andet Bettina 
Weidemann, som er blevet fastansat i 
Sanistål-butikken i Frederikshavn:
”Det har været super godt at være elev 
i Sanistål, hvor jeg har fået lov at prøve 
mange forskellige ting. Og jeg er så glad 
for, at jeg kan fortsætte her, fortæller hun.”

I en anden ende af landet sidder Nikolaj 
Hein, der året ud er at finde i internt salg 
i Glostrup, hvor han er ansat som intern 
sælger inden for værktøj: 
”Det har været mit mål lige fra starten at 
kunne fortsætte i Sanistål. Jeg føler, at jeg 
kan udvikle mig her, og vil gerne vise, at 
jeg har lært meget af de to år som elev.”

For nylig kastede ni unge 
mennesker fra alle kroge 
af Danmark sig ud i en ny 
hverdag. Foran dem ligger to 
lærerige år som elever hos 
Sanistål 

Bettina Weidemann Nikolaj Hein

Næste hold 
skarpe perter



Sanistål bygger på en 
stærk og kundeorienteret 

kultur. Uanset hvor vi møder 
vores kunder, ønsker vi hver 
dag at bevise, at det er den 

menneskelige faktor, der  
gør forskellen.

   

Der er altid noget    tra ved 
at handle hos Sanistål

sanistaal.com / carlf.dk


