Velkommen til Gulvbranchen

.

Her får du et overblik over, hvem vi er og hvilke aktiviteter vi arbejder med.
Du kan altid læse mere om os på vores hjemmeside:

www.gulvbranchen.dk

Rummets fundament
2 Gulvet har stor betydning for ople-

der monterer gulvene. Gulvbranchen

velsen af et rum, helt på linje med

er den praktiske ramme omkring bran-

farverne på væggene og indretningen

chens fælles arbejde, eksempelvis med

med møbler og gardiner. Så man kan

at udvikle anvisninger og vejledninger

roligt sige, at gulvlæggerens håndværk

om gulvbelægninger, gulves montage

udgør fundamentet for rummet.

og gulves vedligehold.

Der er en stor håndværkertradi-

Gulvsektionen er en del af Dansk

tion bag gulvlæggerfaget, men det

Byggeri, og varetager virksomheder-

er samtidig også et fag, hvor der sker

nes arbejdsgiverinteresser inden for

en betydelig teknologisk udvikling.

bl.a. overenskomster, prisdannelse og

Dette gælder både fremkomsten af

arbejdsmiljø.

nye belægningsmaterialer og måden,
hvorpå gulvene lægges.

Gulvbranchen og Gulvsektionen
samler således de faglige interesser,

Gulvbranchen er en brancheorgani-

Venlig hilsen

hvor målet er til stadighed at sikre

sation, der samler det tekniske samar-

danskerne adgang til et moderne og

bejde mellem leverandører af gulvbe-

effektivt gulvlæggererhverv.

lægningsmaterialer og entreprenører,

Anders Hjorth Jensen
Branchechef

GULVFAKTA

GULVFAKTA – giver klar besked om gulve
En vigtig opgave for Gulv-

ne forskellige gulvbelægnin-

spartelmasser, overfladebe-

registrering af gulvbelæg-

branchen er, at informere

gers egenskaber. Hjemmesi-

handling, vedligeholdelse

ninger og deres egenskaber.

og rådgive om gulvfaglige

den indeholder anvisninger

og meget mere. Der er også

Registreringerne er foretaget

spørgsmål overfor bygherrer,

og vejledninger for alle de

eksempler på beskrivelse af

i henhold til EU’s standarder

projekterende, arkitekter m.fl.

forskellige produkter, du

typiske gulvopbygninger, der

og giver et godt overblik over

benytter i forbindelse med

ofte bliver anvendt i gulv-

hvilke produkter, der findes

niske anvisninger på gulv-

gulvarbejder. Der er infor-

branchen.

på markedet samt produk-

fakta.dk kan du sammenlig-

mation om undergulve, lime,

Med Gulvbranchens tek-

På Gulvfakta finder du

ternes egenskaber.

GVK – Gulvbranchens Vådrumskontrol
Et vådrum, der ikke er udført korrekt,

bliver udført i overensstemmelse

som-

har risiko for at blive ramt af alvorlige

med bygningsreglementets forskrifter.

hedernes arbejde.

fugt-, råd- og svampeskader. Med en

GVK-tilsluttede virksomheder udfører

Kontrollen udføres af Byggeriets Kvali-

GVK-certificeret entreprenør følger kvali-

vådrumsarbejdet i henhold til GVK’s

tetskontrol, og skal sikre, at virksomhe-

tet og garanti, hvilket giver sikkerhed for

tekniske protokol, som er en samling

derne altid lever op til de stillede krav.

at vådrumsarbejdet bliver udført korrekt.

af tekniske bestemmelser for levering,

Gulvbranchens Vådrumskontrol
er en frivillig kontrolordning, der har
eksisteret siden 1979. Kontrolordningen giver sikkerhed for, at arbejdet

Med GVK-certificeringen får du

udførelse og kontrol af vinylbeklæd-

en virksomhed med specialviden om

ning på gulv og vægge i vådrum.

vådrum, og sikkerhed for at arbejdet

Kontrol er nøgleordet, idet GVK

bliver udført af gulvlæggere med svej-

løbende foretager stikprøver af virk-

secertifikat.

Gulvsektionen er Gulvbranchens

fugefri gulve samt opbygning af alle

tionen for at

arbejdsgiverforening, hvor branchens

typer undergulve.

skabe de bedste

Gulvsektionen

entreprenørvirksomheder er samlet.

Gulvsektionen varetager medlem-

uddannelsesmulig-

Virksomhederne beskæftiger sig med

mernes interesser inden for bl.a. over-

heder således at gulvlæggerfaget står

lægning af alle typer af gulve som

enskomster, prisdannelse og arbejds-

attraktivt for de nye generationer af

linoleum, vinyler, tæpper, trægulve og

miljø. Derudover arbejder Gulvsek-

gulvlæggere.

Miljøet får en større og større betydning

arbejdet med udvikling af miljøstyring

cering gennem Green Building Council

for valg af produkter, valg af sam-

for fremstillingsprocessen samt for det

Denmark vil blive førende på markedet.

arbejdspartner og leverandør. Der er

efterfølgende entreprisearbejde.

Derfor følger Gulvbranchen tæt udvik-

Miljø/bæredygtighed

igennem de seneste år tilvejebragt en

I de kommende år vil der blive stil-

lingen og etableringen af certificerings-

række mærkningsordninger inden for

let krav til mange erhvervsbyggerier

ordningen, som bliver den tyske DGNB-

miljøområdet. Samtidig har der været

indenfor bæredygtighed, hvor certifi-

ordning tilpasset danske forhold.

CHRISTIAN STRØM, FORMAND GULVBRANCHEN

En stærk gulvbranche
gen, anvendelsen og vedligeholdelsen.

2 Gulvbranchen handler om, at
skabe en fælles ramme om et stærkt

Gulvbranchen samler disse erfa-

og konkurrencedygtigt marked, hvor

ringer, og herigennem kan vi udmønte

de rigtige gulvløsninger finder vej til

værdifuld viden til vore medlemmer i

kunderne og brugerne.

form af fælles anvisninger og vejled-

Via faglige fællesskaber skaber vi

ninger på gulvfakta.dk. Gulvbranchen

gode rammer for en professionel dia-

indsamler, udvikler og deler viden om

log mellem leverandører og producen-

gulve i de fem fagtekniske udvalg;

ter på den ene side og de udførende

elastiske gulve, tekstile belægninger,

entreprenører på den anden. I sagens

fugefri gulve, træ- og laminatgulve og

natur ved gulvproducenterne mest om

overfladebehandling samt udvalget for

egne produkter og deres egenskaber,

lim, spartel og mørtel.

naturlige samarbejdspartner for andre

mens de der dagligt monterer gulvene

Gulvbranchen har som målsætning,

oparbejder praktisk viden om monta-

at være den toneangivende stemme og

interessenter inden for bygeriet såsom
rådgivere, arkitekter og bygherrer.

MICHAEL L. KRISTENSEN, FORMAND GULVSEKTIONEN

På forkant med udviklingen
2 At skabe rammebetingelserne for et

rialekendskab og at kunne mestre de

attraktivt erhverv gennem gode over-

nyeste arbejdsdiscipliner er i dag afgø-

enskomster, mere uddannelse og et

rende for, at de daglige opgaver løses

ordentligt arbejdsmiljø. Det er kernen i

effektivt og bedst.

Gulvsektionens arbejde.

Det samme gælder etableringen af

Uddannelse vedrører både det at

et godt og sundt arbejdsmiljø. Gode

tiltrække nye unge til uddannelserne,

arbejdsforhold er god økonomi i for-

men i ligeså høj handler det også om

hold til at fastholde og rekruttere gode

den løbende efteruddannelse af med-

og effektive medarbejdere.

arbejderne. Efteruddannelsen bliver

Så, kort fortalt handler Gulvsek-

ofte overset i en travl hverdag, og det

tionen om, at være klar til morgen-

er ærgerligt får både medarbejderen

dagens udfordringer.

og hans virksomhed. Opdateret mate-

Medlemsfordele
Som medlem får du:
22

mellem entreprenører og
22

gulvbelægninger

Og hvis du er entreprenør
får du oveni:

En platform til at skabe

22

ligeholdelse af alle typer

Adgang til faglige netværk
22

inden for fx erhvervsjura,
byggeteknik og personale-

Dækning af Dansk Byggeris

forhold

leverandører

relationer til fx rådgivere,

overenskomster og omfat-

Indflydelse på udvikling

arkitekter og bygherrer via

tet Byg Garantiordningen

telefoni, brændstof,

af anvisninger vedrørende

Gulvbranchens aktiviteter

Fri adgang til Dansk

forsikring mm

montage, brug og ved-

og markedsføring

Gulvbranchen
Nørre Voldgade 106
1358 København K

www.gulvbranchen.dk
info@gulvbranchen.dk
Telefon: 72 16 00 00
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Gode rabatordninger på

Byggeris mange services
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