
- til et støvsuget hus med den rette temperatur, og til et køleskab, der selv har bestilt varer hjem. 
Fremtidens teknologi vil tale sammen, så du får mere tid til de vigtige ting i livet, men husk; det 
er dig, der skal styre den – også i fremtiden! 
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Da der blev installeret elektricitet på ho-
telværelser i USA, satte man skilte op 
med besked om ikke at benytte tænd-
stikker, men at tænde lyset ved kon-

takten. Og man gjorde opmærksom på, at elek-
tricitet ikke er farlig. Ny teknologi har altid både 
fascineret og skræmt, men oftest vinder den så-
kaldte ketchupeffekt.

Den første ketchup i en flaske er stort set umu-
ligt at få ud, men når der går hul, kommer det 
væltende. Først er vi sendrægtige, men nye tek-
nologi giver nye muligheder, og pludselig er 
smarte anordninger en naturlig del af vores liv..

Ny teknologi skal give os reelle fordele
Nye teknologer i sig selv er intet værd, med min-
dre det giver os fordele i hverdagen. Derfor er det 

vigtigt at sætte sig ind i de megatrends, der påvir-
ker fremtidens familie og forbrugere. Hvilket liv 
vil vi leve? Hvad giver mening?

Et bedste bud er, at vi vil leve mere digitalt, in-
dividualistisk og flydende mellem arbejde og fri-
tid. Skifte job, partnere og bopæl som aldrig før og 
have god brug for teknologi til at lette hverdagens 
praktiske stress og koordinere livets puslespil. 

Det kan handle om sikkerhed og tidsbesparelse, 
men også om bedre indeklima, bæredygtighed og 
i det hele taget livskvalitet og livsstil.

Fremtidens teknologier taler sammen
Så velkommen hjem til et støvsuget hus med den 
rette temperatur og et køleskab, der selv har be-
stilt varer hjem. På en uheldig regnvejrsdag til en 
låst dør og besked om, at du lige skal jogge 4 kilo-
meter først. Din skridttæller og badevægt har talt 
sammen med dine digitale nytårsforsætter og 
aktiveret din personlige eyekey. Du kan kun ærg-
re dig over, at din digitale vejrstation ikke har væ-
ret involveret i beslutningen.

Fremtidens teknologi vil tale sammen, så du 
får mere tid til de vigtige ting i livet, men husk; 
det er dig, der skal styre den – også i fremtiden!

Genbrug papiretFølg os mediaplanetstories @MediaplanetDK mediaplanetdanmarkmediaplanetdk

Anne-Marie Dahl
Fremtidsforsker, 
Futuria

Teknologi  
i fremtidens 
bolig
Hvordan kan det være, at vi ofte er skræmte over 
ny teknologi og forholder os meget tøvende, når 
nye teknologier introduceres? Fremtidsforsker 
Anne-Marie Dahl giver svaret på dette og forklarer 
hvorfor, det er vigtigt for os allesammen, at vi 
sætter os ind i de megatrends, der påvirker 
fremtidens familie og forbrugere. 



Er du klar til 
fremtidens hjem?

Læs videre på www.planet-lifestyle.dk



VELKOMMEN TIL FREMTIDENS HJEM

Vi skal ikke se langt ind i fremtiden for at skue en hverdag, der er præget 
af elektroniske hjælpemidler og hverdagsluksus, der gør livet nemmere. 
Teknologien er opfundet og ved at finde vej hjem til os, når du er klar.

En hverdag i 
fremtidens hjem

Af Sanne-Maria Bjerno

Yasmin er ved at pakke sammen og 
køre hjem fra arbejde. På sin tele-
fon kan hun se, at hendes og man-
dens 14-årige datter, Sara, låste sig 

ind i huset med sin personlige kode kl. 15.11, og 
samtidig blev husets alarmsystem automatisk 
slået fra. Det er smart, synes Yasmin, for det er 
dyrt at have sikkerhedsfirmaet til at rykke ud 
på en falsk alarm.

For halvandet år siden købte Yasmin og hen-
des mand et hus, de kunne indrette efter deres 
drømme. Peter elsker gadgets. Yasmin elsker 
mest bare en nem hverdag. Så siden, de flytte-
de ind, har Peter installeret en lang række elek-
troniske og app-styrede dingenoter, som Yas-
min først var skeptisk over, men som hun i dag 
er ret begejstret for. 

”Om 42 minutter er vasketøjet klart”
For eksempel satte hun vaskemaskinen i 
gang for to timer siden via sin mobil, efter 
hun i morges lagde det beskidte tøj derind og 
doserede sæben. Det betyder, at tøjet skulle 
være klar kort efter, hun er kommet hjem. På 
app’en kan hun se, at der er 42 minutter tilba-
ge af vasken.

Familien bor vest for Aarhus i et område, der 
skød op i begyndelsen af 1970’erne. Her er for-
skellige variationer over et-plansvillaer, sted-
segrønne hække og lukkede sideveje. Stisy-
stemer, trampoliner og koteletgrunde. Men så 

snart man træder ind i Yasmin og Peters hjem, 
opdager man, at denne villa gemmer på mo-
derne detaljer.

Automatisk lysstyring
Da hun åbner døren, tænder lyset i entreen 
via en bevægelsessensor, der også sørger for at 
slukke lyset efter tre minutters stilhed. Senso-
ren installerede de, fordi både ungerne og Pe-
ter har svært ved at huske at slukke efter sig. 
Det samme gælder lyset i køkkenet.

I stuen tænder lamperne automatisk, når de 
registrerer, at familiens mobiltelefoner tilslut-
ter sig boligens wifi - hvilket sker automatisk, 
når de kommer hjem. Lyset tænder dog kun, 
hvis det er dunkelt indenfor, så der ikke bræn-
des lys af, når solen vælter ind ad vinduerne.

Madlevering direkte i køleskabet
I køleskabet står de varer, der blev leveret i for-
middag. Familien har abonnement hos et af de 
store online supermarkeder, så derfor stiller le-
verandøren ikke bare tingene uden for døren, 
men låser sig ind med en midlertidig kode og 
stiller madvarerne i køleskabet.

Koldt ude - varmt inde
Yasmin står et øjeblik i køkkenet og nyder følel-
sen af varmen i gulvet. Den intelligente termo-
stat har noteret, at det er blevet koldere udenfor, 
og den har derfor selv tændt for varmen.

I dag er det ekstra koldt og blæsende, så Yas-
min lægger træ i brændeovnen og tænder op via 
sin telefon. Hun har altid drømt om en brænde-
ovn, men hun har aldrig lært at bruge en og vid-
ste ikke, om hun kunne lære det. Så da Peter præ-
senterede hende for den intelligente ovn, der 
nærmest gør alt arbejdet for dem, var hun solgt.

Det gode indeklima - helt automatisk
Yasmin beder den stemmestyrede højttaler 
i soveværelset om at tænde, så hun kan lytte 
til dagens nyheder, mens hun hænger tøjet op 
i rummet. Efter nogle minutter åbner vindu-
erne. Indeklima-måleren må have opdaget, at 
der pludselig blev fugtigt i værelset. Vinduerne 
vil lukke igen om 10 minutter, og sandsynlig-
vis vil de åbne og lukke igen et par gange, in-
den familien går i seng, så fugten kan komme 
ud. Vinduerne i resten af huset er også sat op til 
indeklima-måleren, så der altid er en god luft 
og temperatur i huset, og der bliver udluftet 
mest effektivt.

Peter har hentet yngstebarnet Jacob hos 
kammeraten, og de er nu kommet hjem. Yas-
min når lige at tænke, om der mon findes en 
app, der kan lære dem at stille deres sko i 
sko-reolen, inden hun lader rod være rod og 
sætter sig i sofaen. Det er far og søns mad-af-
ten, så de går ud i køkkenet og beder højttale-
ren derude om at spille Gulddreng og skrue 
godt op for lyden.
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Sølund Huse er en familieejet 
virksomhed med en udpræget 
kærlighed for træ.
Vi er fagfolk ti l fi ngerspidserne, og 
vi går aldrig på kompromis med 
kvaliteten og vores solide service.
Som en af Danmarks største leve-
randører har vi over 400 forskellige 
træhuse.

I dialog og samarbejde med dig 
fi nder vi de rett e rammer. Det 
handler nemlig om behov – og om 
at forstå.

Vi er med dig hele vejen, så vi 
er sikre på, at du vælger præcis 
det hus, der passer ti l dig og din 
families behov.

Du kan bygge selv med det færdige 
gør-det-selv-samlesæt. Vi har 
også samarbejde med udvalgte 
håndværkere, som kan stå for 
opsætningen. Uanset hvad du 
foretrækker, vil det alti d være en 
god idé at besøge vores store åbne 
udsti lling med over 60 huse. 

Vi har kaff en klar!



Nye elektroniske låse vil forandre den måde, vi låser og sikrer vores hjem og ejendomme. 
De gør det både nemmere for beboeren - og sværere for indbrudstyven at komme ind.

Du kan nu låse dine døre op via en tal-
kode eller app på din smartphone. 
Med nye teknologier bliver låse bå-
de mere indbrudssikre og nemmere 

at bruge i hverdagen. Det fortæller vicedirek-
tør i brancheforeningen SikkerhedsBranchen, 
Jens Møller.

“Ældre mekaniske låse er utroligt nemme at 
dirke op. Og de færreste får skiftet låsene, når 
de flytter i en ny bolig, så de ved faktisk ikke, 
hvem der har kopier af deres nøgler. De elek-
troniske låse fjerner den risiko - og du kan sam-
tidig let styre, hvem der kan gå ind og ud,” siger 
Jens Møller.

Slut med at låse sig ude
Ifølge Jens Møller er der tre tendenser inden 
for elektroniske låse: Den første er, at nøglen 
erstattes af en elektronisk brik, som man fører 
hen foran låsen på døren.

Denne løsning rummer stadig risikoen for, 
at man kan glemme eller miste sin nøgle - alt-
så brikken.

To andre løsninger på markedet indebærer ik-
ke den risiko: Låse, der åbnes med en talkode via 
et tastatur på døren, eller via en smartphone.

“Så længe du kan huske din kode eller har 
din smartphone med dig, kan du ikke låse dig 

ude, og dine børn kan heller ikke tabe deres 
nøgle. Både talkode-låsen og app’en giver dig 
mulighed for at oprette midlertidige koder, 
som håndværkeren eller svigermor kan bru-
ge den ene gang. Og hvis dine børn ikke kan 
huske koden en dag, de kommer hjem fra sko-
le, kan de ringe til dig og få den at vide,” siger 
Jens Møller.

Kan bygges sammen med alarmsystem
Låsesystemerne, der bruges via din smartpho-
ne, giver endnu flere muligheder, fortæller han.

“Med den type låse kan du låse døren op og 
i, selvom du sidder langt væk på arbejde eller i 
udlandet. Du kan f.eks. også tjekke, om børne-
ne er kommet hjem,” siger han og fortsætter:

“De kan bygges sammen med alarmsyste-
mer, som du kan styre og overvåge, selvom du 

sidder på arbejde eller er på ferie. På den måde 
bliver det endnu sværere for indbrudstyvene 
at komme ind.”

Tjek sikkerheden
Sikkerheden skal naturligvis være i top, og 
derfor anbefaler Jens Møller, at man går til de 
etablerede og anerkendte virksomheder på 
området.

“Det kan være rigtig svært at vurdere sikkerhe-
den, så hvis du er i tvivl, så gå efter de virksomhe-
der, du kender og har tillid til, f.eks din låsesmed 
eller et medlem af SikkerhedsBranchen.”

Lås døren op med din smartphone

Af Sanne-Maria Bjerno

Jens Møller
Vicedirektør  
i Sikkerheds- 
Branchen

Ældre mekaniske låse er 
utroligt nemme at dirke 
op. Og de færreste får 
skiftet låsene, når de 
flytter i en ny bolig, så de 
ved faktisk ikke, hvem 
der har kopier af deres 
nøgler. De elektroniske 
låse fjerner den risiko - og 
du kan samtidig let styre, 
hvem der kan gå ind og ud.
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SMARTLÅS



An ASSA ABLOY Group brand

Yale Doorman

Din nye digitale dørlås, der kombinerer 
høj sikkerhed med bekvemmelighed. 
Helt uden nøgler.

Kan åbnes med både kode, fjernbetjening og nøglebrik

Fås i tre farver og med lys i displayet

Kan integreres med alarmsystemer og styres via app

Forsikringsgodkendt

Find din nærmeste forhandler på yale.dk

Den smarte måde at sikre dit hjem



Af Sanne-Maria Bjerno

Det er nemt og CO2-neutralt at fy-
re op med træ i en brændeovn. 
De seneste 10-15 år er der sket en 
stor udvikling i teknologien, og 
du kan få meget miljørigtig og ef-

fektiv varme for pengene - både med og uden 
digital assistance.

Det fortæller Kjeld Vang, der er sekretariats-
leder i DAPO, Foreningen af Danske Leveran-
dører af Pejse og Brændeovne.

Langt færre partikler i dag
Der er stadig mange fordomme om, at det er 
belastende for både miljøet, pengepungen og 
helbredet at fyre op i en brændeovn.

“De fleste nye brændeovne har en meget ef-
fektiv forbrænding. Det betyder, at de bruger 
mindre træ, varmer rummet op mere effek-
tivt og udleder væsentligt færre partikler end 
den grænseværdi, som er vedtaget i loven,” si-
ger han.

En test af almindelige nyere brændeovne i 
almindelige danske hjem i 2017 viste, at bare 
sammenlignet med 2005 er mængden af par-
tikler fra fyringen reduceret med 70 pct. De 
testede brændeovne udledte mellem 1,5 og 3 
gram partikler pr. kilo træ, der blev forbrændt. 
Og det er mindre end de lovbestemte 4 gram 
partikler, der maksimalt må udledes fra for-
brændingen.

“Danmark er faktisk førende i Europa, når 
det kommer til at producere brændeovne, der 
udleder færre partikler,” siger Kjeld Vang.

Nemmere at få optimal varme
Moderne brændeovne gør det også lettere at 
styre forbrændingen, så den hele tiden er opti-
mal, fortæller Kjeld Vang.

“De moderne brændeovne har store glaspar-
tier, så man kan følge med i, hvad der sker in-
de i ovnen. Det betyder, at man kan se, om der 
kommer tilstrækkeligt med luft til forbræn-
dingen, og om der snart skal nyt træ på.”

Når man brænder optimalt, får man langt me-
re effektiv varme - dvs. et bedre opvarmet rum for 
færre penge. En nyere brændeovn kan sænke dit 
træforbrug med 25 pct., hvilket kan mærkes både 
på pengepungen og miljøet, fortæller Kjeld Vang.

App hjælper til at styre ilden
Hvis man er til app-styring og teknologiske 
lækkerier, findes der i dag flere typer brænde-
ovne, der kan styres digitalt.

“Man kan få brændeovne med sensorer, som 
kan styre forbrændingen optimalt. Via en app 
kan du så bestemme, hvor varmt du gerne vil 
have det i lokalet, og så styrer ovnen selv luft-
indtaget, så forbrændingen altid sker optimalt. 
Du kan selv regulere temperaturen via din te-
lefon, og du kan få besked, når det er tid til at 
putte mere brænde på,” fortæller han.

Man behøver altså ikke være vokset op med 
brændeovn eller have taget den store fyrbøder-
eksamen for at få det maksimale ud af sin ovn 
og det træ, man lægger i den.

“Selvom man ikke har en ovn, der er udsty-
ret med digital styring, er det i dag langt nem-

mere at fyre rigtigt i sin brændeovn, for ov-
nene gør meget af arbejdet for en. Men med 
app-styring fjerner man også den menneske-
lige faktor i forhold til at have en optimal for-
brænding,” siger han.

Få penge for din gamle ovn
Den tidligere regering satte 46 millioner kro-
ner af i 2019 og 2020 til en skrotningsordning 
for at få danskerne til at fjerne deres gamle 
brændeovn. Så har du en brændeovn fra før 
1995, kan du få 2.000 kr. for at skrotte den.

“Og de penge kan jo oplagt bruges som til-
skud til at købe en ny brændeovn, så du ikke 
helt skal undvære hyggen. Oven i skrotpræmi-
en sparer du jo også på træforbruget - og ofte 
lidt på varmeregningen - med de nye ovne,” si-
ger Kjeld Vang.

BRÆNDEOVNE

BLIV KLAR TIL VINTEREN

Efter en lang sommer er det vigtigt, at brændeovnen 
er klar, før du tænder op i den første gang. Derfor 
skal du, ifølge Kjeld Vang, sikre, om

skorstenen er i god stand og ikke har revner osv. 
Tjek også, om fugle i løbet af sommeren har bygget 
reder i skorstenen

træet har den rigtige fugtighed. En fugtighed på 
max. 18 pct. er optimal, og det kan du nemt tjekke 
med en fugtmåler, som kan købes i de fleste 
byggemarkeder

Tiden med stor partikeludledning, dårlig 
udnyttelse af træet og ild, der var svær at 
styre, er forbi. Både med og uden digitale 
hjælpemidler kan moderne brændeovne 
give effektiv varme og være nemme at fyre i.

Moderne 
brændeovne 
er miljøvenlige 
og effektive
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Lotus’ mangeårige tradition for varmelagringsovne kommer med den nye QM40 i et flot og stilrent design.  
QM40 er robust med 5 cm tykke beklædningssten, Power Stones som standard og en vægt på hele 586 kg. 
Den høje vægt og ovnens konstruktion giver muligheden for at lagre mere varme og efterfølgende frigive varme. 
Sammensæt selv din ovn, sort eller grå, klassisk Fedtsten eller elegant Indian Night sten og vælg så mellem  
fire grebsmuligheder.
Lotus Heating Systems A/S  ·  Agertoften 6  ·  5550 Langeskov  ·  Tlf. +45 6323 7070  ·  info@lotusstoves.com  ·  www.lotusstoves.com

Behagelig varme med naturlig hygge
Danish Design

Guarantee
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Moderne teknologi i danske brændeovne gør det muligt at styre temperaturen med en app. 
Ny teknologi giver den bedste forbrænding og god rumtemperatur.

Styr brændeovnen med en app

Af Sanne-Maria Bjerno

I dag kan du købe en brændeovn, der har en 
lille computer med luftspjæld monteret, 
som kan regulere varmen ved at tage me-
re eller mindre luft ind på rette tid og rette 

sted i forbrændingen.

App giver maksimal komfort
Ifølge direktør hos den danske brændeovnspro-
ducent HWAM A/S, Stefan Hvam Pedersen, bety-
der de nye teknologier, at man ikke længere hver-
ken behøver svede eller fryse med en brændeovn.

“Med vores SmartControl app kan du styre 
temperaturen fra sofaen. På den måde har du 
altid høj grad af komfort, fordi det er så nemt 
at regulere varmen i rummet,” fortæller han.

App’en kan også bruges til at planlægge for-
brændingen, fordi den kan give besked fra ov-

nen, når det er ved at være tid til at lægge me-
re brænde på. På den måde kan man hele tiden 
opretholde den rette temperatur i rummet.

Forskning i ildens kemi
Allerede for over ti år siden begyndte virksom-
heden at tænke over fremtidens udfordringer.

“Tilbage i 2008 kunne vi se, at der ville blive et 
behov for mere intelligente brændeovne, som 
ville gøre det nemt at spare på træet, skåne miljø-
et og samtidig få optimalt komfort. De fleste slut-
brugere har svært ved at styre ovnen optimalt, så 
hvis vi kunne udvikle en teknologi, der kunne gø-
re arbejdet for dem, ville det ikke alene blive nem-
mere for dem, men også spare dem en del brænde 
og være bedre for miljøet,” fortæller han.

Den tanke førte til et samarbejde med Dan-
marks Tekniske Universitet, DTU, som over de 
næste år - og for et tocifret millionbeløb - un-
dersøgte, hvad der kemisk sker i kernebålet, 
og ved hvilke temperaturer træ brænder helt 
optimalt. I dag står der flere end 10.000 ovne 
rundt i Europa med teknologien påmonteret.

Optimal 
forbrænding 
fjerner partikler
På baggrund af 
tusindvis af for-
brændinger kon-
kluderede forsker-
ne på DTU, at når 
temperaturen i 
brændkammeret 
er minimum 750 
grader, og der bliver tilført den rette mængde 
ilt, så brænder man træet af næsten 100 pct.

Når træet bliver brændt så effektivt, er der 
nærmest ingen udledning af de partikler, som 
i mange år har gjort brændeovne upopulære 
hos dem, der vil passe på miljøet.

“Vores nye ovne sørger for, at temperaturen 
hurtigt kommer op på de 750 grader og holder sig 
der. Men selv, hvis man gerne vil have en lavere 
temperatur, regulerer ovnen iltindtaget, så den 
hele tiden brænder optimalt,” fortæller Stefan 
Hvam Pedersen.

SPONSORERET
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TÆT PÅ NATUREN

Kathrine og Camilla tog i begyndelsen af 
2017 en stor beslutning. De valgte at droppe 
København og flytte til provinsen. De bor nu i 
eget hus tæt på naturen og Kathrines familie. 
Fokus er i langt højere grad end tidligere 
rettet mod fælleskab, nærvær og tid.

Vi har fundet roen 

Af Mette Fensbo

T
ankerne om at ændre sit 
liv og sin dagligdag radi-
kalt dukker oftere og ofte-
re op hos 32-årige Kathri-
ne. Konstant føler hun 
sig stresset, fortravlet og 
utilfreds. Døgnet hand-
ler først og fremmest om 

i et hektisk tempo at få arbejdet - som forholds-
vis nyuddannet akademiker - og privatliv til at 
hænge sammen.

Hendes base er en dejlig lejelejlighed i Kø-
benhavn, som hun deler med sin samlever 
Camilla, 31, der er sygeplejerske, og deres søn 
Mads på to år.

En aften tager parret hul på en lang stribe 
af seriøse samtaler om, hvilken ramme der vil 
være den bedste for det liv, de i bund og grund 
ønsker at leve. Et liv, der ikke udelukkende fo-
kuserer på karriere, efterspørgsel og penge. 
Men snarere på fællesskab, nærvær og tid.

I begyndelsen af 2017 træffer de en skelsæt-

tende beslutning. De vil forlade storbyen og al 
dens larm og flytte til provinsen. Blikket bli-
ver straks rettet mod en yderkommune et godt 
stykke uden for Århus.

Mere for pengene
Kathrine er født og opvokset på egnen, og det 
meste af hendes familie bor stadig i området. 
Camilla ser hurtigt nogle bedre og mere attrak-
tive jobmuligheder i den del af Danmark.

Aften efter aften, når deres søn er lagt i seng, 
går de to på nettet for at få et overblik over ud-
buddet af boliger. Deres ønske er at få mere 
plads i eget hus. Og dertil vil de elske at have en 
have, hvor Camilla kan rode i jorden og få an-
lagt en velassorteret køkkenhave. Det har og-
så høj prioritering at komme tæt på naturen, 
men alligevel være i en rimelig køreafstand til 
en by, hvor de også kan hente nogle kulturelle 
oplevelser.

Deres bank har udarbejdet et budget, så de 
nøjagtigt ved, hvor mange penge de har at kø-

be hus for. Og sammenlignet med huspriserne 
i og omkring København får de så meget mere 
bolig for pengene i provinsen.

Store renoveringsprojekter
Rejseaktiviteten fra København til Midtjylland 
er intens i flere måneder. Det er svært for dem 
hurtigt at finde det helt rigtige.

Men i december 2017 kan de sætte deres nav-
ne på en slutseddel og kalde sig husejere. Val-
get er faldet på et typehus fra 1970’erne. Prisen 
er forholdsvis lav, så der er fra start et pænt be-
løb til forbedringer af boligen.

Huset byder på 150 kvadratmeter fordelt på 
en stor vinkelstue, et mindre køkken og bade-
værelse samt tre værelser og et bryggers. Så der 
er rigelig plads til to voksne og et barn. Grun-
den er på 750 kvadratmeter og har en smuk, 
gammel beplantning.

Det er de samme ejere, der har boet i huset 
siden, det blev bygget. Og de har passet på det. 
Men for at være på den sikre side, har Kathrine 
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FLYTNING I TAL

Kilde: Danmarks Statistik, Ingeniørforeningen IDA,  
www.bolius.dk/hver-femte-bybo-vil-bo-paa-landet-23199

Flere flytter fra København 
end til København

Københavns fraflyttere er 
typisk voksne mellem 20-45 år

200+500+300

En undersøgelse foretaget af IDA viser, 
at 20% af nyuddannede akademikere 
siger klart ja til at flytte til provinsen 
for at få et job. 50% siger muligvis.

Hver 5. person, der bor i byen, regner 
med at bo på landet/i yderområder af 
Danmark i 2030.

750+250

75% ser naturen som den største 
fordel ved at bo på landet

og Camilla fået en byggesagkyndig til at besig-
tige huset, inden de købte det. Hun har sam-
tidig lavet et oplæg til eventuel ombygning og 
renovering.

Parret er nødt til at lave en prioriteringslis- 
te, når det gælder renoveringsprojekter. Da de 
indvendige vægge ikke er bærende, men ude-
lukkende har funktion som skillevægge, er det 
forholdsvist nemt at flytte dem og dermed æn-
dre husets planløsning. De vælger derfor at slå 
køkken og vinkelstue sammen.

Badeværelset trænger i den grad også til en 
grundig make-over for at kunne leve op til de-
res krav til størrelse, oplevelser og faciliteter.

Og endelig har de fokus på isolering af tag, 
ydervægge og vinduer. Ombygningerne og for-
bedringerne har givet udfordringer og er truk-
ket længere ud, end de havde regnet med.

Stadig drømme
Men i dag er håndværkerne ude af hjemmet. 
Camilla og Kathrine leger dog stadig i tanker-

ne med nye projekter. I den store stue kunne 
de godt tænke sig at føre loftet til kip og sætte 
ovenlys i for at skabe mere luft og rum. Lige-
som husets kedelige facade kunne kvikkes op 
med f.eks. træbeklædning.

På spørgsmålet om flytningen til provinsen 
har givet dem en højere livskvalitet, svarer de 
enstemmigt ja. 

De nyder roen, naturen, den friske luft og 
det at være tættere på familien. De har fået nye 
venner i lokalområdet, og Camilla overvejer at 
gå ned i arbejdstid. Rent økonomisk har de reg-
net ud, at de vil have mellem 80 – 120.000 eks-
tra til sig selv om året.

Deres beslutning om at slippe storbyen har 
vist sig at være den helt rigtige.

Men der er stadig drømme for fremtiden. Én 
af dem handler om på et tidspunkt at finde den 
helt rigtige grund og så bygge huset, der er 
skræddersyet til deres lille familie. Og beliggen-
heden skal selvfølgelig være på landet.
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DRØMMER DU OM EN TØR KÆLDER?

Kronborg vinkælder udtørret  
- se reference på www.h2oblock.dk

Pris fra kr. 26.900.-

Få et sundt indeklima med H2Oblock fra Faxe Design. Den fjerner  
lugtgener i løbet af få uger og udtørrer kælderen permanent.
H2Oblock er et trådløst elektroosmose system, der installeres uden 
gravearbejde og indgreb i murværk. H2Oblock fjerner opstigende fugt, 
forhindrer dannelse af skimmelsvamp og beskytter ejendommen mod 
fugt. En H2Oblock er væsentlig billigere end omfangsdræn o.l.

Bestil et  

GRATIS 
FUGTTJEK
på www.h2oblock.dk/bo

eller ring for info  
på 49 76 01 10

Inkl. moms og  
montage. Retur- 
ret samt 10 års  
funktionsgaranti.

- kendt for 
kvalitet  

siden 1926
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SKYBRUD OG RADON

Skybrud vil blive mere almindelige i fremtiden, end de har været hidtil. Derfor bør du 
undersøge, hvordan du bedst sikrer netop din bolig, så du ikke er blandt dem, der får 

vand i kælderen og skimmelsvamp i væggene.

Få sikret din bolig mod skybrud

Af Sanne-Maria Bjerno

D
et er ikke sjovt at have en kæl-
der, der bliver fugtig eller li-
gefrem står under vand, når 
skybruddet rammer. 
Udover de ejendele, der kan 
blive ødelagt, kan vandet gøre 

skader på gulv, vægge og installationer. For ikke 
at nævne skimmelsvampe, der bare elsker fug-
tige forhold, så de kan brede sig - til skade for in-
deklimaet og dit helbred.

Heldigvis har du forskellige muligheder for 
at forebygge og sikre dig mod næste uvejr, så 
kælderen forbliver tør.

Det fortæller Ulrik Hindsberger, der er cen-
terchef på Rørcentret på Teknologisk Institut. 

Flere måder for vand at trænge ind
“Det helt klassiske er, at vandet trænger ind, 
enten via afløbssystemet, en lyskasse, en kæl-
dernedgang, eller via dine afløbsinstallationer, 
f.eks. hvis du har vaskemaskine, bad eller toi-
let i kælderen.“

Hvis det er afløbssystemet, der lukker vand 
ind, når det er overbelastet, anbefaler han, at 
du overvejer, om du kan nedlægge det helt i 
kælderen. Men hvis du f.eks. har bad i kælde-
ren, så kan du installere et højvandslukke på 

afløbssystemet. Det fungerer typisk med nogle 
klapper, som lukker af, hvis vandet løber den 
forkerte vej, fortæller han.

En anden mulighed er en pumpeløsning, som 
via en pumpebrønd pumper vandet over i afløbs-
systemet, i stedet for at det løber ind i din bolig.

Svage punkter i boligen
Selvom du ikke har en kælder, kan skybrud sta-
dig blive en udfordring.

Facader, døre og vinduer kan give fugt og 
vand en vej ind, specielt hvis terrænet hælder 
ind mod bygningen.

“Almindelige døre og vinduer er ikke vandtæt-
te, hvis der står vand uden for huset. Men der fin-
des vandtætte vinduer, du kan få sat i, og du kan 
også sætte en opkant ved døre, lyskasser og kæl-

dernedgange, så vandet ikke kan komme ind, 
selvom det står højt,” siger Ulrik Hindsberger.

Bor du i et træhus, kan det være en god ide 
at overfladebehandle på ekstra udsatte steder.

Flere skybrud i fremtiden
Ifølge Ulrik Hindsberger er skybruddene en del 
af fremtidens normale sommervejr, så selvom 
du måske ikke har haft problemer endnu, kan 
det ske en dag.

Og så har han et tip til dem, der vil vide, om 
de er i risiko for at få vandproblemer:

”På hjemmesiden www.dingeo.dk kan du 
slå din adresse op og se, hvordan risikoen er for 
netop din bolig, når det kommer til skybrud og 
stormflod,” siger han.

Ulrik Hindsberger
Centerchef på 
Rørcentret på 
Teknologisk 
Institut

Det helt klassiske er, at 
vandet trænger ind, enten 
via afløbssystemet, en lys-
kasse, en kældernedgang, 
eller via dine afløbsinstal-
lationer, f.eks. hvis du har 
vaskemaskine, bad eller 
toilet i kælderen.“ 
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Statens Insti tut for Strålebeskytt else anbefaler at alle danske hjem radonmåles

Få Danmarks billigste
RADONMÅLINGER
Hvert år dør omkring 300 danskere på grund af den kræft fremkaldende 
gasart radon. Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages og fi ndes i alle 
danske hjem i varierende koncentrati on. 

Gå ind på   www.TestDinBolig.dk   hvis du vil måle dit indeklima for radon. 

På www.TESTdinBOLIG.dk fi nder du også skimmelsvamp-test samt fugtmålere. 
Eller ti lmeld dig vores nyhedsbrev og få spændende og relevant informati on om indeklima

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes i alle boliger.  
Radon kan være kræftfremkaldende i større mængder, men gasarten er forholdsvist 

let at måle – og i mange tilfælde også at mindske.

Kender du radonværdien i dit hus?

Af Stine Troense

R
adon er en radioaktiv gas, 
som findes naturligt i under-
grunden og dermed under vo-
res boliger. Især i ældre boli-
ger kan gassen finde vej gen-
nem boligens fundament og 

gulv og sive ind i boligen gennem sprækker 
og revner. Sker det i mindre doser, er der ik-
ke grund til bekymring. Det kan der til gen-
gæld være, hvis radonniveauet overstiger en 
vis grænse. ”Ifølge sundhedsmyndigheder-
ne skal radonniveauet i vores hjem ikke lig-
ge over 100 becquerel per kubikmeter, som 
er den enhed, vi måler radon i. Radon skøn-
nes at være skyld i omkring 300 tilfælde af 
radonrelateret lungekræft i Danmark hvert 
år. Rygere er 25 gange mere udsatte end ik-
ke-rygere,” siger Tue Patursson, som er fag-
ekspert i Videnscentret Bolius.

Sådan måler du radon
Husejere på Bornholm er særligt udsatte for 
radon på grund af den særlige klippeunder-
grund. Den sydlige og østlige del af både Sjæl-
land og Fyn samt den østlige del af Jylland, er 
også hårdere ramt end resten af Danmark. I 
nogle af områderne er det faktisk over halvde-

len af alle huse, der har forhøjede niveauer af 
radon, ifølge Tue Patursson. 

Det er særligt huse, der er bygget før 1998, 
der kan have problemer med radon, for huse 
bygget derefter bør være radonsikrede, ifølge 
Bygningsreglementet.

Er du bekymret for radonniveauet i dit hus, 
er der råd at hente.

”Du kan hverken høre, lugte, mærke eller se 
radon. Du kan kun måle radon med et dosime-
ter, som er en lille plastikæske, hvor der sidder 
en lille plastikfilm i. Hver gang dosimeteret bli-
ver udsat for radon, bliver der efterladt et lille 
mærke i filmen. Efter to til tre måneder, sender 
du dosimeteret til analyse og får dit resultat,” 
forklarer Tue Patursson.

På radonfrithjem.dk, som Bolius står bag, 
kan du eksempelvis bestille en radontest. Du 
bør teste for radon mellem oktober og april, 
hvor temperaturforskellen mellem ude og in-
de er størst, og hvor vi som regel lufter mindre 
ud i vores huse.

Sådan undgår du radon
Du behøver heldigvis ikke gå fra hus og hjem, 
hvis radonniveauet i dit hus viser sig at over-
stige de anbefalede 100 Bq/m3. 

”Hvis radonniveauet er 200 Bq/m3 eller 
over, kan det være en effektiv løsning at få 
etableret et radonsug, som fungerer i langt 
de fleste hjem. Under de fleste trægulve er 
der næsten altid en tyk betonplade. Hvis man 
kommer ned under den, og det kan man gøre 
udvendig fra ved at bore ind gennem funda-
menterne og sætte nogle rør ind, eller du kan 
gøre det ned gennem gulvet og føre rørene op 
gennem huset og ud over taget, så kan du ind-
fange det tryk, som radon laver under gulvet 
og føre det ud i det fri i stedet for op i huset,” 
siger Tue Patursson. 

I nogle tilfælde kan forskellige ventilations-
systemer eller tætningsløsninger også holde 
radon på et ikke-skadeligt niveau.

Tue Patursson
Fagekspert i 
Videnscenret 
Bolius 
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Valg af vinduer har indflydelse på både energieffektivisering, boligejerens varmeregning 
og det nære indeklima samt bæredygtighed og det samlede miljø.

Energieffektive vinduer giver kontante 
fordele til både boligejer og miljø

Af Jesper Henning Pedersen

Udvikling af vinduernes ener-
giydeevne er revolutioneret in-
denfor de seneste 5-8 år. Der er 
sket markante fremskridt, og 

det gælder for alle vinduestyper - træ, alumini-
um, plast og metal og vinduestyper, der kombi-
nerer materialerne. Der er desuden kommet 
mange nye materialer ind i branchen, f.eks. 
PUR, kompositter mv. netop for at energieffek-
tivisere produkterne,” siger Johny Jensen, der 

er direktør i Vinduesindustrien.
I Danmark er der udviklet vinduer, der til-

fører mere energi, end de taber i boligens fy-
ringssæson, og som et af de eneste lande i EU 
er vinduerne optimeret efter vinduets ’energi-
balance’ - hvor man beregner, hvad vinduet ta-
ber i energi f.eks. om natten i forhold til, hvad 
det bidrager med af gratis solvarme, når solen 
skinner. Den markante udvikling i Danmark 
hænger bl.a. sammen med beslutningen i Fol-

ketinget, hvor man i 2009 blev enige om, at der 
skulle spares 75% på nye bygningers energifor-
brug i 2020.

Mindre varmeregning
Med nye vinduer er energibesparelsen i boli-
gen cirka 3-5.000 kroner om året afhængig af 
boligens opvarmningsform.

Udskiftning med nye A- eller B-mærkede 
vinduer giver huset en markant værdifor-
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VINDUER MED OMTANKE



Johny Jensen
Direktør i 
Vinduesindustrien

øgelse, og vinduerne er optimeret med hen-
syn til æstetik, holdbarhed, tætning, kulde-
broer, kondensforhold, indbrud, betjening 
m.v. og kan desuden genoprette husets oprin-
delige facadearkitektur, hvis det er nødven-
digt. Har vinduerne ingen bevaringsværdi, 
bør man udskifte hele vinduet, idet en rude-
udskiftning alene vil svare til et nyt vindue i 
Energiklasse D.

Ud over den direkte kontante besparelse får 
man i sin bolig et bedre indeklima.

”Man opnår som boligejer ikke bare en ener-
gibesparelse men også en væsentlig komfort-
forbedring i sin bolig med nye vinduer, ved at 
man kan udnytte hele boligens arealer uden, 
at der tæt på vinduerne er kuldenedfald og 
træk. Ved renoveringer vælger folk ofte at få la-
vet større vinduesarealer, så man kan få mere 
dagslys ind i boligen. Det er et vigtig parameter 
at få så meget dagslys som muligt ind i boligen, 
og vi ved også, at det giver forbedret sundhed,” 
siger Johny Jensen.

Forskel på B- og A-mærkede vinduer
Vinduer med energimærkning A er typisk 
3-lags, der forbedrer isoleringsevnen og mini-
merer træk og kuldenedfald i boligen.

”Vi må forvente, at fra 2020 bliver der krav 
om en energiperformance svarende til A-mær-
kede vinduer. Herefter vil de fleste vinduer væ-
re med 3-lags ruder. Det er kun få producenter, 
der kan fremstille A-mærkede vinduer med 
2-lags ruder. I nye boliger bruges der i dag kun 
A-mærkede vinduer, mens der ved renovering 

og vinduesudskiftninger kan være andre hen-
syn, f.eks. æstetik, der betyder, at der vælges 
B-mærkede vinduer med en 2-lags energiru-
de,” udtaler Johny Jensen.

Det bæredygtige vindue er på vej
Der er en stigende generel opmærksom på bæ-
redygtigt byggeri og byggevarer, herunder og-
så vinduer. Energieffektive vinduer er en del af 
bæredygtigheden, hvor vurderingen også hand-
ler om vinduets samlede miljøpåvirkning i he-
le vinduets livscyklus: Fra udvinding af råstof-
fer, produktionsforløbet, transport til kunden, 
brugsfasen og til bortskaffelse eller genbrug.

”Flere og flere nybyggerier vælger at blive 
miljøcertificeret. I vinduesbranchen har vi ud-
arbejdet miljødeklarationer på fire typer af vin-
duer, der foreløbig beskriver vinduets miljøpå-
virkning i produktionsfasen. P.t. afventer vi 
europæiske standarder, der skal revideres, før 
vi gør dem færdige for brugs- og ’end-of-life’-
fasen,” siger Johny Jensen. 
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Der er intet som et lunt gulv i de kolde måneder - og så kan det endda være godt for 
både indeklima og varmeforbrug. Men der er forskel på gulvvarme, og du skal også 

overveje gulvets overflade og husets isolering.

Gulvvarme kan være  
en god investering

Af Sanne-Maria Bjerno

Radiatorer har det med at samle på 
støv, som indeholder mange par-
tikler. Og når varmen fra radiato-
rerne stiger opad, bliver partikler-
ne sendt i cirkulation i lokalet, og 

det er ikke godt for indeklimaet. Traditionelle 
radiatorer kan også have svært ved at udnytte 
og fordele varmen.

Gulvvarme, derimod, er skjult under gulvet 
og skal derfor slet ikke gøres rent. Og ofte kan 
du varme mindre, både fordi varmen fordeles 
i hele rummet nedefra, og fordi varmen i fød-
derne breder sig til resten af kroppen. Og så er 
det bare så utroligt rart at gå på, især om vinte-
ren. Derfor vælger mange, især i nybyggeri, at 
få gulvvarme i deres bolig.

Det fortæller fagekspert i Videncentret Boli-
us, Tue Patursson.

Huset skal være godt isoleret
Men hvis du går i tanker om at investere i gulv-
varme, er der ifølge Tue Patursson flere ting, 
du skal være opmærksom på. Skal det være 
vand- eller el-gulvvarme? Har du fjernvarme, 

naturgas, varmepumpe eller en fjerde varme-
kilde? Og er huset ordentligt isoleret?

“Især skal gulvet være isoleret, for ellers vil 
en del af varmen gå tabt ned igennem kon-
struktionen,” siger han.

Nogle oplever også, at det begynder at træk-
ke fra vinduerne, når de fjerner radiatorerne og 
erstatter dem med gulvvarme.

“Radiatorerne kan neutralisere den kolde 
luft fra vinduerne. Så hvis du har et ældre hus, 
bør du muligvis skifte dem, før du går i gang 
med gulvet,” siger han.

Få hjælp af professionelle
Der findes kort sagt to typer gulvvarme: Vand-
varme og elvarme. El-varme er ca. tre gange 
dyrere i drift end vand, men ikke alle kan få 
vandvarmet gulv.

“Vandrør fylder en del mere end el-kabler, så 
nogle gange er man nødt til at vælge el. F.eks. 
på små badeværelser, eller hvis du vil lægge 
gulvvarmen ind et sted, hvor du skal fjerne en 
del af det gamle gulv først,” siger han.

Med selve installeringen af gulvvarmen, kan 
man ifølge Tue Patursson gøre meget af arbej-
det selv.

“Men med el-varme er det lovpligtigt at få en 
elektriker ud at stå for tilslutningen til el-nettet. 
Det er det ikke altid for vand-varme, men vi an-
befaler, at du får en fagmand til at stå for de sid-
ste tilslutninger, for det kan ende med store ska-
der på huset, hvis det ikke bliver gjort ordentligt.”

Det er også værd at tænke over, hvilken ty-
pe gulv der skal ligge oven på gulvvarmen. 
Trægulv er hurtigere at varme op og køle ned, 
men beton- og flisegulve holder længere på 
varmen.

Tue Patursson
Fagekspert i 
Videnscenret 
Bolius 
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GULVVARME



n

• Vandbaseret gulvvarme uden beton
• Indeklima forbedres
• Energibesparende og komfortabelt
• Samme plade til vådrum
• 22mm til 16mm rør
 

• 25mm til 20mm rør
• Er funktionsgodkendt til lette terrændæk ifb. med Træfakta 12
• Kan monteres på strøer (CC 60cm) eller på eksisterende gulv 
• Færdigsamlet og indstillet teknikskab med pumpe, termostater,   
   styreboks, rumfølere m.m.

Se mere på www.dlh.dk

DLH Thermogulv

Læs videre på www.planet-lifestyle.dk
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Der er mange bud på hvordan fremtidens hjem kommer til at se ud. Tech-konferencer verden over 
kan vise eksempler på, senge, der husker din soverytme; videoovervåget køleskabe, så man kan se 

indholdet af køleskabet, når man er ude at handle; dørhåndtag, der husker, hvem du er. Alt sammen 
meget teknologisk og fremtidsagtig.

Fremtidens hjem står i 
klimaforandringernes tegn

Det er som bekendt svært at spå om 
fremtiden, men en ting synes imid-
lertid temmelig sikkert. Fremtiden 
vil stå i klimaforandringernes tegn. 

Det vil få kæmpe betydning for vores liv: hvad 
vi spiser, hvordan vi kommer til og fra arbej-
de, og ikke mindst hvordan vi udformer vores 
hjem. Mange nye teknologier vil blive imple-

menteret sideløbende – teknologier der gør vo-
res liv lettere.

Vi ønsker en grøn agenda
Lovgivningsmæssigt har vi indført mange krav, 
der i dag gør, at energiforbedringer bliver ind-
tænkt på en helt anden måde end for 20 år si-
den. Vi har været vidne til den slags ændringer 

før. De parcelhuse, der blev bygget under olie-
krisen i 70’erne har mindre rudeareal end dem, 
der blev bygget før krisen. Den gang var formå-
let også at spare energi, men primært for penge-
pungens skyld. I dag er formålet et andet. Vi står 
overfor nogle af de største forandringer, vi som 
mennesker har måtte håndtere.

Stillet overfor de globale udfordringer, er der 

KRONIK: FREMTIDENS HJEM
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Martin Kruse
Senior Executive 
Advisor & Futurist, 
Instituttet for 
Fremtidsforskning
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mange mennesker, der ønsker at gøre noget. 
Det blev bevidnet ved Europaparlamentsval-
get i år, der bar præg af, at befolkningerne på 
tværs af Europa ønsker en mere grøn agenda.

Du kan gøre noget selv
Befolkningen kræver ikke kun politiske æn-
dringer, de efterspørger også, at klimaet er 
indtænkt i de produkter og services, de køber. 
Grundlæggende kan (og skal) man som borger 
både forsøge at forhindre klimaforandringer 
ved at reducere ens klimaaftryk, og man kan 
forsøge at tilpasse sig de forandringer, der hø-
jest sandsynligt kommer.

Sådan tilpasser du dig
I Danmark forventer man flere skybrud, og alt-
så flere oversvømmelser, der skal håndteres. 
Skybrud kan medføre en række gener: jorden 
under havebelægning kan blive fjernet, vand 

kan trænge ind gennem ventilationshuller, be-
skidt kloakvand kan trænge ind i kælderen osv.

Ifølge forsikringsbranchen resulterede det 
store skybrud, der ramte København tilbage i 
2011, i skader for ca. 9 mia. kr. (inklusive selv-
risiko og ikke-forsikrede ejendele). Heraf kun-
ne halvdelen være sparet, hvis boligerne hav-
de haft højvandslukke, og husene kunne have 
modstået 10 centimeter mere regn, end de var 
konstrueret til.

Sådan reducerer du dit klimaaftryk
Ønsker du at reducere dit klimaaftryk, er der 
også muligheder. Man kan installere solceller, 
jordvarme, solvarme, og efterisolere. Ligesom 
man kan sikre, at installationerne i ens hjem 
er energivenlige. En stor del af disse løsnin-
ger har været på markedet i årevis. Mange af 
dem har haft den udfordring, at omkostnin-
gen for anskaffelse og installation har været 
relativ høj, mens der har været en klar bespa-
relse på lang sigt.

Vi tænker langsigtet på vores børns vegne 
og i forhold til vores pension. Men på bolig-
området har det været en væsentlig barriere 
for yderligere optag - selvom det så at sige er 
penge i banken. I en lavrente-verden, er det 
måske ikke den dummeste investering at gø-
re noget godt for klimaet og tjene penge på at 
gøre det.



BÆREDYGTIGT BYGGERI 
MED XL-BYG
• Byggeriet er én af de væsentlige ressourceforbrugere på  
 verdensplan, og som en stor leverandør til byggebranchen  
 i Danmark har XL-BYG et ansvar for at bidrage til at gøre  
 branchen mere bæredygtig.

• XL-BYG har indført ”Et grønnere valg”-mærket på  
 produkter, der er særligt miljø- eller klimavenlige  
 i forhold til andre produkter i samme kategori. 

• Fra 1. januar 2020 vil alt tropisk træ, som importeres  
 gennem XL-BYG kædens egen importafdeling være  
 FSC®- eller PEFC™-certificeret og dermed stamme fra  
 bæredygtige skovbrug. 

• XL-BYG er medlem af både FSC Danmark og PEFC Danmark.  
 Begge organisationer, som arbejder på verdensplan,  
 repræsenterer anerkendte mærkningsordninger for træ  
 og træprodukter.

Mange XL-BYG forretninger  
tilbyder certificerede  
byggematerialer. Se hvilke på 
XL-BYG.DK/CERT

FSC®C121668 PEFC/09-31-072

ET GRØNNERE VALG

ET
 GRØNNERE VALG

X L-B Y G

Hos XL-BYG har vi indført et enkelt og praktisk mærke, så du nemmere kan tage et grønnere valg.

Vi har gennemgået vores sortiment og vurderet, hvilke produkter, der lever op til at være  
et grønnere valg.  

Kriterierne er lang levetid, genanvendelighed, CO2-aftryk, kort transport, miljøpåvirkning under 
produktionen, anerkendte certificeringer og om produktet er fri for kemi og farlige stoffer.

Se mere på XL-BYG.DK
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