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Forbedret akustik
Skanderborg Golfklub fik på blot et 

døgn løst alle akustikproblemer ved 

hjælp af HBC Finetta Design.

På skolebænken
Moland tilbyder 4-timers kurser i 

lægning og vedligeholdelse af gulve 

til professionelle kundegrupper.

Mix af materialer
Fleksibelt hegn-koncept med 

forskellige materialer er årets store 

nyhed hos Wimex.

Feinschmecker-gulv
Restaurant Le Sommelier har fået 

et eksklusivt Moland-gulv af valnød 

med en speciel børstet overflade.
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HBC PRÆSENTERER NÆSTE GENERATION 
AF FACADELØSNINGER
Ved første øjekast er det ”blot” en ensfarvet fibercementplade. Men lige un-

der overfladen gemmer der sig så mange epokegørende nyheder, at der  

er tale om intet mindre end fremtidens klimaskærm.

Det drejer sig om den japanske EX Futura serie, som HBC nu introducerer 

på det danske marked. Disse plader betegnes som den nye generation af 

facadeløsninger.

GRØN DUKKERT
Ruds Vedby Friluftsbad er totalrenoveret med ny belægning omkring bassi-

nerne og klorfri rensning af vandet.

De 900 m2 belægning, af typen Nordic Deck® Red, giver med sine unikke 

egenskaber en øget sikkerhed og god stemning omkring friluftsbadet.

”NATURLIG” DESIGN-NYHED
Moland Castelo er et egetræsgulv med 

en ”naturlig” design-nyhed, idet planker-

nes tre forskellige bredder giver associa-

tioner til skovens mangfoldighed.

RÅDGIVNING I STARTFASEN
Ni boligblokke i Korsør har fået gavlene be-

klædt på en kreativ, dekorativ og funktionel 

måde. HBC har spillet en meget aktiv rolle som 

sparringspartner og rådgiver i denne proces .
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Lederen: Perspektiv

Synergi giver ethvert samarbejde perspektiv
I Moland Gruppen har vi nu videreudviklet koncepterne og produktsortimenterne, så synergi-effekterne på hele fire 

områder kan blive til afgørende konkurrencefordele for dig som kunde.

Moland Gruppen består af seks virksomheder. De tre danske virksomheder - Moland Byggevarer A/S, HBC A/S 

og Wimex ApS - samarbejder og supplerer hinanden på de fire nøgleområder: Produktsortiment, specialviden, 

rådgivning og logistik. 

Vores sortimenter dækker tilsammen alle de vigtigste produkter til det komplette byggeri, og programmet opfylder 

alle arkitektens drømme og lever op til fremtidens krav til det energi- og miljørigtige byggeri. 

Med hensyn til specialviden, rådgivning og logistik stiller vi alle vores kompetencer til rådighed for dig. Vi har fælles 

konsulenter med unik specialviden om produkterne og løsningerne, og vi vil derfor opfordre dig til at tage imod 

vores tilbud om rådgivning på så tidligt et tidspunkt i byggeprocessen som muligt. Så vil synergien kunne blomstre, 

og samarbejdet vil få et helt nyt og større perspektiv. 

Velkommen til 3. udgave af Perspektiv

Benny Møller

Adm. direktør

Moland Byggevarer A/S og HBC A/S

Nicolai Holst Egebjerg

Salgschef og daglig leder 

HBC A/S

Erik Bach

Salgsdirektør og daglig leder 

Wimex ApS

1 + 1 + 1 = 4 AFGØRENDE 
FORDELE FOR DIG 

Erik Bach

Benny Møller

Nicolai Holst Egebjerg
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04 Ny facadebeklædning med unikke fordele
 HBC lancerer EX Futura serien med fer og not på alle fire sider.

06 Hegn med nye friheder
 Wimex Hegn er et nyt koncept, der kombinerer materialer og farver.

08 Moland favner fremtiden bedre og bredere
 Nyt koncept og komplet sortiment giver optimal kundeservice.

10 Løser akustik-problemer på ét døgn
 Skanderborg Golfklub har ”puttet” bedre lyd ind i klubhuset.

11 Gulve fra a til z
 Moland tilbyder kurser i lægning og vedligeholdelse af gulve.

11 Valnød med børstet overflade
 Restaurant Le Sommelier har fået et meget eksklusivt trægulv.

12 Øget sikkerhed omkring bassinerne
 Ruds Vedby Friluftsbad præsenterer en ny belægning.  

13 Sparring med perspektiv
 HBC har spillet en aktiv rolle som rådgiver i renoveringsprojekt i Korsør.

14 Gulv med elegant design-nyhed
 Moland Castelo er et nyt egetræsgulv med planker i 3 forskellige bredder.

15 ”Varm” nyhed
 Moland kompletterer sortimentet med et ventileret facadelukningssystem.

»

»

»

»

»
»

»

»
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Produktnyhed: EX Futura serien

Ved første øjekast er det ”blot” en ensfarvet 

fibercementplade. Men lige under overfla-

den gemmer der sig så mange epokegø-

rende nyheder, at der er tale om intet mindre end 

fremtidens klimaskærm.

Det drejer sig om den nye EX Futura serie, som HBC 

nu introducerer på det danske marked. Nicolai Holst 

Egebjerg fra HBC fortæller, at ”disse plader betegnes 

som den nye generation af facadeløsninger og er 

en nyhed, som bygherrer, rådgivere og udførende 

længe har efterspurgt og ventet på”.  

EX Futura serien adskiller sig fra alle andre facade-

plader ved, at der er fer og not samt gummiliste på 

alle fire sider. Det betyder, at pladerne lynhurtigt kan 

samles og monteres, hvilket giver meget store tids-

mæssige besparelser på byggepladsen. Der kan med 

EX Futura serien monteres omkring otte kvadratmeter 

FACADELØSNING MED NYHEDER 
I ALLE ENDER OG KANTER

HBC lancerer den vedligeholdelsesfrie EX Futura serie, som er næste generation af facade-
beklædning med fer og not på alle fire sider. Denne nyskabelse giver kæmpe tidsbesparel-
ser under montagen og en lang række af nye praktiske og arkitektoniske fordele.
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Produktnyhed: EX Futura serien

VIDEN OM EX FUTURA SERIEN

EX Futura serien er markedets eneste facade-

løsning med fer og not på alle fire sider. Med en 

tykkelse på 16 mm er serien endvidere kraftigere 

og mere robust end de gængse fibercement- 

løsninger på markedet.

Pladerne leveres i standardmål 16 x 455 x 1818 mm 

og vejer kun cirka 17 kg pr. plade. 

Serien kan monteres som ventileret facade på 

traditionel vis og som forband.

EX Futura lagerføres i fem farver: En sort, en hvid 

og tre grå nuancer.

ELEKTRONISK SHOWROOM

Gå på opdagelse i vores interaktive facade- 

showroom, hvor du med ganske få klik kan se  

hele vores udvalg af facadeplader i Futura og EX 

serien. Klik ind på: www.nichiha.hbc.dk

Vil du også bruge EX Futura 
serien i dit næste byggeri?

Nicolai Holst Egebjerg,  

salgschef og daglig leder

E: nhe@hbc.dk

M: +45 2347 5248

White

LightGrey

MidnightBlack

AnthraciteGrey

GraphiteGrey

facade i timen. Det er cirka fire gange så meget som 

med traditionelle facadeplader.

Click-løsningen med gummilisterne betyder også, at 

facaden bliver en lukket og tæt klimaskærm uden de 

normale åbne fuger mellem pladerne. Ventilationen 

kan herefter etableres i toppen og i bunden. Syste-

met med fer og not medfører også, at den samlede 

facadeløsning får et æstetisk, minimalistisk og sær-

deles elegant arkitektonisk udtryk med tynde skarpe 

linjer og uden synlige beslag. Den lukkede løsning 

forhindrer tilmed også insekter og andre uønskede 

elementer i at komme ind bag facaden.

Overfladestruktur med  
store visuelle fordele

EX Futura serien lagerføres i fem farver, og pladerne 

leveres med en unik overfladestruktur, der som den 

eneste på markedet forhindrer genskin og flammen-

de eller changerende refleksioner på facaden. 

Selve toplaget består af en Platinumcoat™, der giver en 

særdeles stærk overfladebeskyttelse mod ultraviolet 

lys og dermed bevirker, at pladerne ikke falmer i sol-

lyset i nær samme grad som traditionelle fibercement-

plader. EX Futura serien er således testet til at bevare 

farveudtrykket så godt, at det menneskelige øje ikke 

kan registrere farveændringer i op til 30 år (beregnin-

gen er på baggrund af japanske klima-forhold).

Lette at håndtere  
på byggepladsen

De enkelte plader måler 455 x 1818 mm. Det er et 

meget handy format og med en vægt på blot 17 kg 

betyder det, at de kan håndteres af én person.  

Et stort program af tilbehør i form af clips, afslutnings- 

og hjørneprofiler samt ventilerede stållægter sikrer 

på alle måder en hurtig og let opsætning. Serien kan 

både monteres som en ventileret facade, i forband 

og på traditionel vis. Underkonstruktionen udføres 

enten vertikalt med trælægter eller horisontalt med 

ventilerede stållægter.

Fem elegante  
matte farvenuancer

”Pladerne er hele 16 mm tykke 

og er hermed både kraftigere og 

mere robuste end de gængse 

fibercementløsninger på marke-

det. De lagerføres i fem elegante 

farver med mat overflade”, slutter 

Nicolai Holst Egebjerg.   ■
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Produktnyhed: Wimex Hegn

FLEKSIBELT 
HEGN-KONCEPT 
NEDBRYDER ALLE 
BARRIERER
Wimex Hegn er et nyt koncept, der byder på en helt ny frihed 
til at vælge og kombinere materialer og farver i opbygningen 
af hegn og vindafskærmning.

”
Der er alle muligheder for at 
finde den kombination og 
løsning, der giver det bedste 
arkitektoniske udtryk og som 
passer optimalt til opgaven.

Erik Bach, Salgsdirektør Wimex
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Produktnyhed: Wimex Hegn

Hvilken type hegn har det bedste arkitektoni-

ske udtryk? Hvilke materialer er de smukke-

ste og/eller de mest holdbare? Er hegnet let 

at vedligeholde? Hvilken farve og hvilken stil passer 

bedst til mit hus? Findes der smarte stolpe- og låge-

løsninger? Og så videre ...

Valget af nyt hegn giver anledning til store overvej- 

elser, og mange spørgsmål. Svaret er oplagt: Wimex 

Hegn er det perfekte valg.

Wimex Hegn er et nyt koncept, der byder på en 

helt ny frihed til at vælge og kombinere forskellige 

materialer, farver, udtryk og løsninger på tværs af 

kendte traditioner. Konceptet er gennemtænkt så det 

giver dig individuelle muligheder, stor fleksibilitet og 

minimalt vedligehold.

”Det er virkeligt langtidsholdbart, det vi bringer på ba-

nen nu. Materialekvaliteten er i top, og systemerne er 

så gennemarbejdede, at vi sætter nye standarder for, 

hvad man kan forvente af hegn og vindafskærmning,” 

fortæller salgsdirektør Erik Bach, Wimex.

Det nye koncept byder blandt andet på stolper i 

varmgalvaniseret stål, stålforstærkede WPC stolper 

og stolper i sibirisk lærk. På beklædningssiden er der 

WPC (wood plastic composite), EX serien (fiberce-

mentplader), sibirisk lærk samt malet finsk gran. 

Lågeprogrammet tilbydes med matchende be-

klædning og med smarte systemer for hængsler og 

lukketøj. 

”Det hele bindes sammen i et enkelt og smart design 

med u- og topskinner til at styre montage, højder,  

afslutninger og så videre. Der er alle muligheder for at 

finde den kombination og løsning, der passer optimalt 

til opgaven,” slutter Erik Bach.   ■

VIDSTE DU AT ...

Wimex Hegn er et professionelt og gennemtænkt 

hegnssystem, der består af en lang række materialer 

som kan kombineres i netop det udtryk du ønsker. 

Vil du vide mere om Wimex 
Hegn?

Henrik R. Kjærulff, intern salgsleder

E: hrk@wimex

D: +45 8741 2202

F remover vil vi komme til at se mange nye, 

spændende og kreative hegn-løsninger i de 

danske parcelhuskvarterer. 

Det skyldes det nye fleksible hegn-koncept, Wimex 

Hegn, som gør det muligt at kombinere forskellige 

materialer og designs i nye fælles løsninger.

Et eksempel herpå er et nyt hegn, som en familie i 

Vester Nebel ved Egtved har opført omkring huset.

Hegnet er leveret af XL Byg i Egtved, og det er 32 m 

langt og består af stolper af varmgalvaniseret stål og 

med en beklædning af typen WPC White. 

De hvide brædder af WPC (wood plastic composite),  

er designet med træstruktur i overfladen, og med 

samme udtryk på begge sider. Beklædning skaber 

en elegant og spændende kontrast til de 8 cm brede 

stolper af varmgalvaniseret stål.

WPC beklædningen er meget praktisk. Den har en 

meget lang levetid, rådner ikke og skal aldrig males. ■

PRAKTISK HEGN MED
ELEGANTE KONTRASTER

En familie i Vester Nebel ved Egtved har fået haven rammet 
ind med en ny og spændende løsning fra Wimex Hegn.
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Fokus: Moland Gruppen - Favner bedre og bredere

HEGN
 » Træ
 » WPC
 » Struktur fibercement

TERRASSE
 » WPC
 » Træ

BYGGETEKNOLOGI
 » Fliselægningssystemer
 » Gulvsaneringsprodukter
 » Specialmørtel, spartel og 

betonbyggeri
 » Vandtætningsprodukter

VENTILEREDE FACADESYSTEMER
 » Fibercement
 » Træ
 » Stål
 » Aluminium
 » Zink
 » Cement-spånplader
 » Struktur fibercement

TAG
 » Zink
 » Stål
 » Aluminium
 » Eternit 

bølgeplader

Projektrådgivere: 
Stig Larsen og Graves Lauridsen

Tekniske rågivere: 
Jakob Nørgaard og Kim Jensen
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Fokus: Moland Gruppen - Favner bedre og bredere

GULVE
 » Parket
 » Plank
 » Wideplank
 » Flex Parquet
 » Stavparket
 » Vinyl/kork

MURPRODUKTER
 » Porebeton formur
 » Porebeton bagmur
 » Bjælker
 » Kalksandsten

AKUSTIKLOFTER
 » Træbeton
 » Mineraluld
 » Stål
 » Hygiejne
 » Design
 » Gips

ISOLERING
 » Ruller
 » Formstykker
 » Murfilt
 » Ventilerede facader
 » Special løsninger

GIPS
 » Indvendig væg
 » Indvendig loft
 » Vådrum
 » Gulv
 » Specialgips
 » Fibergips
 » Vindspærre

STÅLKONSTRUKTIONER
 » Indvendige vægsystemer
 » Facadesystemer

MOLAND GRUPPEN FAVNER FREMTIDEN BEDRE OG BREDERE
Bedre, fordi virksomhederne - Moland Byggevarer, 

HBC og Wimex - samarbejder omkring specialviden, 

rådgivning og logistik og stiller alle kompetencerne 

til rådighed for dig som kunde. 

Vi har fælles konsulenter med unik specialviden om 

produkterne og løsningerne, og vi opfordrer alle til 

at tage imod tilbuddet om rådgivning på så tidligt et 

tidspunkt i byggeprocessen som muligt. Det vil på 

alle måder give de bedste løsninger - såvel bygge-

teknisk som arkitektonisk.

Bredere, fordi de tre virksomheders sortimenter 

tilsammen dækker alle de vigtigste produkter til det 

komplette byggeri. Den røde tråd i sortimentet er, at 

produkterne både opfylder alle arkitektens drøm-

me og lever op til fremtidens krav til det energi- og 

miljørigtige byggeri. 
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Case: HBC Finetta Design - Skanderborg Golfklub

I mange år havde medlemmerne af Skanderborg 

Golfklub kæmpet med en meget dårlig akustik i 

det nye klubhus. Efter sigende var det stort set 

umuligt at tale sammen uden at råbe, hvis der var 

over en halv snes personer i lokalet.

Det tog dog kun et døgns tid at skabe en markant 

forbedring af akustikken i klubhuset, og det skete ved 

hjælp af de nye HBC Finetta Design akustikplader. 

Disse plader har den helt unikke egenskab, at de 

kan skrues direkte på de fleste typer af eksisterende 

lofter, og i andre tilfælde skal der blot først laves en 

forskalling. Det er med andre ord en ekstrem let og 

hurtig måde at løse akustikproblemer på.

I tilfældet med klubhuset i Skanderborg var der i 

forvejen et gipsloft med en forskalling, hvor det var 

muligt at skrue de nye loftsplader direkte op på.  

”Sammenlagt tog det kun godt et døgns tid at montere 

det nye loft og sætte alle lamperne op igen i det 50 m2 

store lokale,” fortæller sælger Jens Christiansen. 

Passer arkitektonisk til de fleste  
eksisterende lokaler

HBC Finetta Design er nyudviklede akustikplader, 

der er fremstillet af mineraluld og har en hvidmalet 

overflade, så de rent arkitektonisk passer perfekt og 

diskret i de fleste eksisterende lokaler. Pladernes op-

bygning og konstruktion muliggør skruemontage og 

med hvide skruer bliver montagen nærmest usynlig.

Teknisk rådgiver hos Moland Gruppen, Kim Jensen, 

forklarer at pladerne har en lydabsorbtionskoefficient 

på 0,70, hvilket vil sige, at de absorberer hele 70 %  af 

lyden, mens lyddæmpningen gennem materialet er 

på mellem 31 og 49 dB. HBC Finetta Design er klassi- 

ficeret som ”klasse 1 beklædning” og giver derfor i 

tillæg en virkelig god brandbeskyttelse.   ■

HAR ”PUTTET” EN BEDRE  
AKUSTIK IND I KLUBHUSET
Blot et døgns tid tog det at skabe en markant forbedring af akustikken i klubhuset til 
Skanderborg Golfklub. Det skete ved hjælp af de nye HBC Finetta Design akustikplader.

VIDEN OM HBC FINETTA DESIGN

 » HBC Finetta Design er akustikplader, der er fremstillet 
af mineraluld og har en hvidmalet overflade.

 » Hver plade er 20 mm tyk og måler 600 x 1200 mm. 

 » Kan anvendes til direkte skruemontage. 

Vil du vide mere ?

Kim Jensen, teknisk rådgiver, 

Moland Gruppen

E: kj@moland.biz

M: +45 6161 5217
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Case: Moland gulvskole og nyt feinschmecker-gulv hos Le Sommelier

Moland har i mange år afholdt gulv-
skole, der er et 4-timers kursus i 
lægning og vedligeholdelse af gulve 
til professionelle kundegrupper

A lle, der skal leve af at sælge, vejlede om og 

lægge gulve, kan let og hurtigt spare en 

masse dyre lærepenge og samtidig få alle 

færdighederne opkvalificeret på Molands gulvskole. 

Kurserne holdes på Molands hovedkontor på hav-

nen i Skive og har et 4-timers forløb, hvor der i både 

teori og praksis bliver undervist i de nyeste metoder 

inden for lægning og vedligeholdelse af gulve, valg 

af gulvtyper, modtagelse af varer, udpakning af gulve 

og flere tilsvarende relevante emner. 

Molands gulvkonsulenter står for undervisningen, og 

der holdes både åbne og lukkede kurser, hvor delta-

gerne kan være professionelle kunder, gulvlæggere, 

forhandlere, tømmerhandlere og tekniske skoler.

Der afholdes ca. fire kurser om året, og på hvert kur-

sus kan der være op til 20 deltagere.   ■

MÅLRETTEDE KURSER  
I GULVE FRA A TIL Z

UNDERVISERNE

Det er Molands egne gulvkonsulenter som står for 

undervisningen. De har mange års erfaring inden-

for lægning og vedligehold af alle Molands kendte 

gulv-typer.

Gulvskole hos Moland for  
professionelle ?

Lenette Lauritsen, sælger

E: ll@moland.biz

M: +45 2222 2904

Det er en kompromisløs holdning om kvalitet, 

der kendetegner den fransk-inspirerede 

restaurant og vinbar, Le Sommelier, i Køben-

havn. Det gælder maden, vinen, betjeningen, atmos- 

færen - og nu også gulvet.

Le Sommelier har nemlig netop fået lagt et nyt gulv i 

den 92 m2 store restaurant, og valget er faldet på et 

af Molands mere specielle gulve. Le Sommelier havde 

en række specifikke krav til det kommende gulvs ud-

seende, udtryk og karakter, og det lykkedes Morten 

Andersen, salgskonsulent hos Moland, at finde frem 

til et gulv som kunne opfylde alle de konkrete ønsker 

og krav fra Le Sommeliers side.

Overfladen får et eksklusivt ”slidt” og 
rustikt udseende

Det valgte gulv, et ”Molaloc+ Old Fashion Wideplank” 

gulv i Valnød (også kaldet Edinburgh) med en olieret 

og børstet overflade, er lamelopbygget med et toplag 

på 3,6 mm, der har fået en helt speciel overfladebe-

handling. Overfladen er nemlig børstet - forstået på 

den måde, at noget af det bløde ved mellem årerne 

er fjernet, så årerne træder tydeligere frem og giver 

dybde og struktur i overfladen. Det giver gulvet et 

eftertragtet og eksklusivt ”slidt” og rustikt udseende, 

der kan formidle og skabe den rigtige atmosfære i 

restauranten. 

Gulvets markante udseende fremhæves også af, at 

der er fas på alle fire sider af de 186 mm brede plan-

ker. Det giver nogle diskrete og meget elegante linjer 

mellem plankerne.   ■

GOURMET-RESTAURANT MED 
NYT FEINSCHMECKER-GULV

Restaurant Le Sommelier i København har fået et nyt gulv af  
valnød med elegante linjer mellem plankerne og en helt speciel dybde 
og struktur i overfladen

HAR ”PUTTET” EN BEDRE  
AKUSTIK IND I KLUBHUSET
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Ruds Vedby Friluftsbad har efterhånden 50 

år på bagen. Men her i foråret har det gamle 

bad åbenbaret sig fra en helt ny og moder-

ne side. Og har præsenteret et par epokegørende 

nyheder.

Hele anlægget er nemlig blevet totalrenoveret, og 

Ruds Vedby kan nu som det første offentlige frilufts-

bad i Danmark rengøre vandet ved hjælp af ren biolo-

gisk rensning - helt uden anvendelse af klor. 

En anden forbedring med store perspektiver er, at 

områderne omkring det 25 meter lange svømmebas-

sin og det mindre plaskebassin til børnene er blevet 

beklædt med Nordic Deck® terrassebrædder fra 

Wimex. Disse brædder er af WPC, som er en blan-

ding af træ og genbrugt plast (HDPE), og de har en 

række unikke egenskaber, der skaber øget sikkerhed 

og en god stemning omkring et friluftsbad.

Overfladen på Nordic Deck® har en bedre frik- 

tion (modstand) i forhold til for eksempel træ-terrasser 

og det minimerer risikoen for faldulykker ved bassi-

nerne. Samtidig kræver brædderne kun et minimum 

af vedligeholdelse. De kan ikke ”slå eller vride sig”. 

De er vandafvisende og kan ikke angribes af insekter 

GRØN DUKKERT MED 
SIKKERT AFSÆT

Ruds Vedby Friluftsbad er blevet totalrenoveret med 
900 m2 Nordic Deck® terrassebrædder som belægning 
omkring bassinerne.

VIDEN OM NORDIC DECK®

 » Nordic Deck® terrassebrædder er fremstillet af 100 % 
bambusfri WPC (wood plastic composite).

 » Brædderne fås i farverne Grey, Dark og Red

 » Dimension: 23 x 146 mm.  
To forskellige længder: 3,60 og 4,00 meter.

 » Brædderne har to retsider.  
Den ene en smårillet overflade, og den anden en 
børstet overflade.

 » Forarbedning sker nemt med almindeligt værktøj til 
træbearbejdsning.

 » Nordic Deck® kræver kun minimalt vedligehold.

Kunne du tænke dig en Nordic 
Deck® terrasse?

Erik Bach, salgsdirektør

E: erik@wimex.dk

M: +45 2928 1517

eller råd. Brædderne ligner træ og giver en varm og 

hyggelig atmosfære.

I alt er der til Ruds Vedby Friluftsbad leveret 900 m2 

Nordic Deck® terrassebrædder til områderne om-

kring bassinerne og på den store terrasse. De er i 

farven “Red”, som er en rødbrun farvenuance.   ■

Case: Nordic Deck® Red - Ruds Vedby Friluftsbad
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Case: Authentic facadeplader - Fasanstien, Korsør

V isse byggematerialer og tekniske løsninger 

kan tilføre byggeriet nye kreative arkitek-

toniske kvaliteter - og måske endda et lille 

kunstnerisk touch.

Det er ni boligblokke i Korsør et smukt skoleeksem-

pel på. Blokkene er ved at blive renoveret fra a til z, 

og i den forbindelse er gavlene blevet efterisoleret 

og har fået ny facadebeklædning.

Den nye beklædning er af typen Authentic, og ar-

kitektfirmaet Schwarz Arkitekter A/S har leget med 

dette materiales muligheder på en så spændende og 

kreativ måde, at slutresultatet er blevet usædvanligt 

dekorativt og smagfuldt. 

Aktiv rolle som sparringspartner  
og rådgiver 

Hele løsningen er et resultat af, at HBC kom ind i 

projektet på et meget tidligt tidspunkt og straks fra 

starten i beslutningsprocessen fungerede som spar-

ringspartner og derved fik mulighed for at rådgive og 

anvise de bedste løsninger. 

Schwarz Arkitekterne havde et ønske om at facade-

udtrykket skulle være levende og spændende, med 

forskellige former og størrelser og samtidig være en 

teknisk attraktiv løsning.

Projektrådgiver Stig Larsen, Moland Gruppen, 

fortæller, at han havde flere møder med Schwarz 

Arkitekterne, og at han på baggrund af projektets 

specifikke krav anbefalede Authentic som den rette 

facadeløsning.

Lige netop den konkrete dialog, Stig Larsens spe-

cialviden om HBC’s forskellige facadeløsninger, 

gav en meget konstruktiv proces i forbindelse med 

materialevalget.

Valget af Authentic facadepladerne blev truffet, og 

salgskonsulent Michael Frøkov, HBC, har i de efterføl-

gende faser af byggeprocessen - i samarbejde med 

entreprenøren Daurehøj Erhvervsbyg - haft ansvaret 

for, at leverancerne og logistikken samt rådgivningen 

på byggepladsen har fungeret optimalt, og dette til 

alle parters fulde tilfredshed.

”Det kan være en vigtig del af en effektiv byggepro-

ces, at vi som produktleverandør kan give råd og 

sparring gennem hele byggeprojektet. Jo før vi kan 

komme på banen med vores specialviden, jo større 

er sandsynligheden for at de bedste løsninger bliver 

valgt, så produktiviteten i byggeriet øges”, udtaler 

Stig Larsen og Michael Frøkov.   ■

FACADERENOVERING MED 
ET KUNSTNERISK TOUCH
Ni boligblokke på Fasanstien i Korsør har i forbindelse med en gennemgribende renovering 
fået gavlene beklædt på en både kreativ, dekorativ og funktionel måde. HBC A/S har spillet 
en meget aktiv rolle som sparringspartner og rådgiver i denne proces .

Authentic er gennemfarvede fibercementplader, 

der har fået en hydrofobisk behandling på for- og 

bagsiden, der giver en smuds- og vandafvisende 

overflade. Pladerne fås i en lang række farver, 

hvilket giver en stor arkitektonisk frihed.

Pladerne er en del af den nye generation af 

forstærkede, højkomprimerede og stabiliserede 

asbestfrie plader, som er fremstillet af silica og ce-

ment og forstærket med mineraliseret cellulosefi-

ber. Det bevirker, at pladerne er ikke-brandbare og 

modstandsdygtige over for angreb fra råd, svamp 

og skadedyr.

Anti-graffiti 
Authentic pladerne fås også i en speciel UV- 

version, som er lakeret med en mikro-porøs lak. 

UV-behandling giver pladerne en enestående 

modstandsdygtighed over for luftbåren forurening 

og fremragende egenskaber ifm vejrpåvirkning og 

misfarvning. Denne overfladebehandling gør det 

nemt at fjerne de fleste former for graffiti.

Vil du vide mere om Authentic?

Stig Larsen,  

projektrådgiver Moland Gruppen

E: sl@moland.biz

M: +45 2222 2903

Før

Efter

AUTHENTIC
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Produktnyhed: Moland Castelo - naturen ind i stuen

E t af de smukkeste synsindtryk i skoven er den 

naturlige variation, der er i tykkelserne på de 

mange forskellige træstammer.

Denne visuelle effekt kan nu overføres til gulvet 

hjemme i stuen. Moland Castelo er nemlig navnet på 

et nyt eksklusivt egetræsgulv, som med en ”naturlig” 

design-finesse giver associationer til skovens mang-

foldighed på en diskret og elegant måde.

En fas på 0,8 mm giver en visuel  
fremhævelse af effekten

”Det unikke ved Moland Castelo er, at plankerne 

leveres i tre forskellige bredder på henholdsvis 170, 

230 og 280 mm,” fortæller Jakob Nørgaard. ”Det 

svarer til tykkelserne på tre forskellige typer af træ-

stammer, og ved at sætte dem sammen på en kreativ 

måde kan skovens naturlige variationer bringes ind i 

det indendørs rum. Moland Castelo er for den kræsne 

køber, som ønsker naturen helt ind i stuen,” slutter 

Jakob Nørgaard.   ■

SKOVENS MANGFOLDIGHED 
GIVER GULVET ET ELEGANT SNIT
Moland Castelo er et egetræsgulv med en ”naturlig” designnyhed, hvor plankernes 
tre forskellige bredder giver associationer til skovens mangfoldighed.

VIDSTE DU AT ...

Hver enkelt planke har en fas på 0,8 mm på alle sider, 

så de forskellige bredder rent visuelt bliver mere 

markerede og fremstår som elegante linjer på gulvet. 

Plankerne er i alt 19 mm tykke og opbygget på kryds-

finer, hvilket giver en stabil konstruktion. Slidlaget er 

4 mm.  

Moland Castelo er grundolieret fra fabrikken og leve-

res i to udgaver - natur- og hvidolie.

Vil du vide mere om Moland 
Castelo ?

Jakob Nørgaard, teknisk rådgiver

E: jn@moland.biz

M: +45 2222 2909
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Der er en voksende efterspørgsel på energire-

noverende forbedringer, og Moland har der-

for udvidet produktsortimentet med Europro-

fils nye RECON-facadekonstruktion, der er et system 

til en meget fleksibel ventileret facadeopbygning.

De nye systemer kommer fra Europrofil og hedder 

RECON. Det er ydervægssystemer udviklet til energi-

forbedringer af eksisterende byggeri, men kan også 

anvendes til nybyggeri. 

Systemerne er meget fleksible, og består i korte træk 

af tre forskellige opbyggede facadestålssystemer, 

med ventilerede eller slidsede profiler: RECON ZR, 

RECON Zflex og RECON Vflex. 

De tre typer kan monteres og fastgøres på så mange 

forskellige måder, at der kan placeres mellem 80 

og 270 mm ekstra isolering udvendigt på stort set 

enhver type af ydervægskonstruktioner. 

En unik fordel ved Europrofil-systemet er de speciel-

le konsolbeslag, som gør det muligt at kompensere 

for ujævnheder og skævheder på den eksisterende 

ydermur og således skabe en ny facade, der er 100 

procent lige. Alle beslag og profiler i systemet er 

fremstillet af magnelis, der klarer de højeste krav til 

korrosionsbeskyttelse. Profilerne er endvidere slid-

sede eller profilerede, hvilket bryder kuldebroerne 

og sikrer en begrænset temperaturvanding gennem 

konstruktionen.

Molands nye Europrofil facadelukningssystem kan 

anvendes sammen med HBC´s meget store og brede 

program af facadeløsninger - blandt andet den nye 

EX serie, Amroc cementspånpladerne og Authentic 

fibercementpladerne. Desuden kan Moland også 

levere URSA isolering til facadeløsningerne.   ■

BAG FACADEN GEMMER 
SIG EN ”VARM” NYHED

Moland udvider produktsortimentet med endnu en attraktiv nyhed: 
Ventilerede facadelukningssystemer.  

BUILDING GREEN 2015

Vi præsenterer Europrofils ventilerede facadeluk-

ningssystemer på vores stand på Building Green 

den 28. og 29. oktober 2015 i Forum København.

Vil du vide mere om RECON?

Kim Jensen, teknisk rådgiver

Moland Gruppen

E: kj@moland.biz

M: +45 6161 5217

Produktnyhed: Ventileret facadelukningssystem fra Europrofil

RECON Zflex RECON Vflex RECON ZR
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BUILDING GREEN 2015
I år kan du møde Moland Gruppen på Building Green 2015.

Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige 

og energieffektive bygninger.  

Messen afholdes 28. og 29. oktober 2015 i Forum København. 

Du finder Moland Gruppen på stand 74, hvor vi præsenterer alle produkter, 

og du vil samtidig få mulighed for at kigge indenfor i vores nye roadshow.

Vel mødt.

MOLAND GRUPPEN PÅ ROADSHOW
I Moland Gruppen arbejdes der stenhårdt på at kunne yde den bedst mulige 

rådgivning og service overfor både rådgivere, entreprenører og forhandlere. 

Derfor er vi meget stolte af at kunne løfte sløret for et helt nyt koncept; Moland 

Gruppens mobile showroom.

Der stilles store krav til, at alle involverede parter i et byggeprojekt altid er fuldt 

opdaterede på de nyeste løsninger, der kan optimere arbejdsprocesser, redu-

cere energiforbrug m.m. Desværre følger der ofte ikke øgede tidsressourcer 

med i den proces. 

I Moland Gruppen ønsker vi at være medvirkende til, at alle får bedre og brede-

re viden, og vi tager derfor på roadshow rundt i hele landet fra oktober i år.  

Her vil vi præsentere alle de nye løsninger fra Moland Gruppen, som dækker 

alt fra de helt nye højkantsparketgulve, designlofter, quick montage facade-

koncepter til elegante terrasse- og hegnsløsninger. Det mobile showroom kan 

også bookes ved at kontakte den lokale konsulent, fra henholdsvis Wimex, 

Moland Byggevarer og HBC.

MOLAND GRUPPEN HAR 
INDGÅET SAMARBEJDE 
MED HOME ARKITEKTUR
Ejendomsmæglerkæden HOME tilbyder en unik service til deres huskø-

bere, hvor de tilbydes gratis skitseforslag til mulige arkitektoniske forbed-

ringer af boligen. 

Der er mange huskøbere der har svært ved at se hvilke muligheder der 

kan være i de enkelte boliger. Ofte kan man få sit drømmehus ud af en 

mere eller mindre omfattende renovering, men mange forkaster dog 

boligen uden yderligere research. 

Denne købergruppe får hjælp via HOME’s service, og nu yderligere 

hjælp, da alle Moland Gruppens løsninger bliver visuelt tilgængelige for 

HOME´s købere via det nye samarbejde. Skitseforslagene indeholder dels 

et før og efter billede, men også et designoplæg med materialeforslag, så 

køber får et fuldt visuelt billede af hvordan huset kan komme til at se ud.

MØD OS PÅ STAND 74


