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INDLEDNING

Kære læser!

Vi fejrer en premiere – og du står med den i hænderne: Vores nye magasin! Fra 

Festool. Til malere. Til alle, der gerne lader sig begejstre og inspirere. Til alle, der 

vil mere. 

Vores første udgave beskæftiger sig med et spørgsmål, der både beskæftiger dig og 

os: Hvordan skaber jeg en perfekt overflade? Vi præsenterer vores aktuelle  

produktnyheder, som har netop det formål: den nye langhalssliber PLANEX easy 

og det nye kontrollampe SYSLITE STL 450. Desuden har vi spurgt eksperter og  

ledsaget en prisvindende malermester fra Berlin på arbejdet.

Vi bortfører dig til et fortryllet hus i Tokyo, som får selv garvede malere til at måbe. 

I interviewet fortæller vores produktdesigner Timo Kuhls om vores maskiners indre 

værdier og ydre produktegenskaber – og hvordan hver eneste detalje bidrager til at 

skabe perfekte overflader.

Vi ønsker dig god fornøjelse og inspiration, når du læser, bladrer og kigger!

Med venlig hilsen
FESTOOL Danmark
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04 05PERFEKTE 
OVERFLADER

Hvad kendetegner en perfekt overflade? Eller kan det perfekte 
resultat kun opnås i enkelte tilfælde? Hvordan kan jeg styre 
resultatet? Vi har spurgt os for: hos kompetente materiale- og 
værktøjseksperter fra Sto og Festool – og hos en trendsetter, 
der egentlig ikke vil være det.

Tekst
Ralf Christofori

Fotografi
Brigida González
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R oman Kyselica er absolut begejstret under arbejdet. 
Excentersliberen fra Festool lader han glide hen over 
en klargjort testoverflade, og den nye PLANEX easy 

bevæger han hen over overfladen med store sving. ”Det her 
kunne jeg fortsætte med hele natten”, sværmer han. Kyselica 
er anvendelsesekspert. Dog ikke hos Festool, men hos Sto, en 
af de førende producenter af maling, puds og belægnings- 
systemer. 

Godt to timers kørsel er der mellem Festool og Sto, mellem 
Wendlingen am Neckar og Stühlingen i den sydlige del af 
Schwarzwald. Begge regnes som specialister på deres område. 
Deres produkter er efterspurgt i hele verden. Sto udvikler mate-
rialer og halvfabrikata til overflader. Festool lancerer værktøj 
på markedet, der skal gøre brugerne i stand til at forarbejde 
sådanne materialer optimalt. 

Midt i det hele har vi håndværkeren
”I grunden leverer vi en spand og en idé”, siger Dirk Mensen. 
Han leder området StoDesign International på stamsædet i 
Stühlingen. Her fødes, afprøves og kontrolleres idéer, før de 
aftappes i spande. Men helt så enkelt er det alligevel ikke. 
Enhver maling og enhver overflade, der forlader huset, afprø-
ves og optimeres anvendelsesteknisk – af fagfolk som f.eks. 
Roman Kyselica. For der kræves en håndværker med det rigtige 
værktøj, som implementerer idéerne fra Sto, fortæller Mensen: 
”Håndværkere og værktøjets kvalitet er helt afgørende for os, 
når det ved hjælp af bestemte teknikker gælder om at forarbejde 
materialet fagligt korrekt og på højeste niveau.” 

Bedre ville Thomas Schuder, anvendelsesteknisk leder hos 
Festool, ikke kunne beskrive det – blot fra et andet perspektiv: 
”Også hos os er håndværkeren i centrum, så vi kan give ham 
det optimale værktøj i hånden for at opnå det ønskede anven-
delsesresultat.” Der, hvor begge dele er afstemt bedst muligt 
efter hinanden, opstår der sådan noget som den perfekte  
overflade. 

Materialer og værktøj til den perfekte overflade
Den perfekte overflade? Findes det overhovedet? ”Ja selvføl-
gelig”, svarer Dirk Mensen direkte og lægger an til et stort 
”men”: ”De findes i hvert enkelt tilfælde og til næsten alle 
kundebehov.” Dette er Sto malingssystemer og kollektioner 
orienteret mod. Med hensyn til struktur eller tekstur findes der 
stadig to ekstremer med mange mellemnuancer: i den ene 
ende finpuds med korn på under 0,1 millimeter, som slibes 
ekstremt glat med sandpapir i korn 220; i den modsatte ende 
helt individuelle pudstyper, der giver faghåndværkerne store 
spillerum, hvad angår overfladernes æstetik og haptik.

”For os består den store kunst i at udforme vores maskiner og 
systemtilbehør som f.eks. bagskiver eller slibepapirer, så de 
kan opfylde så mange af disse behov som muligt”, siger  
Thomas Schuder – og tilføjer: ”og altid at kunne levere det 
optimale værktøj til alle tænkelige overflader.” Derfor har 
Festool ikke bare en tæt udveksling med håndværksvirksom-
heder og arkitekter, men også med industrien. ”For nogle år 
siden skulle alle producenter og brugere f.eks. skifte til lakker 
uden flygtige opløsningsmidler, altså vandbaserede lakker, i 
forbindelse med et europæisk direktiv. De skal imidlertid slibes 

”Håndværkere og værk-
tøjets kvalitet er helt 
afgørende for os, når det 
ved hjælp af bestemte 
teknikker gælder om at 
forarbejde materialet 
fagligt korrekt og på 
højeste niveau.”
Dirk Mensen, Sto
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← I Sto værkstedet i Stühlingen 
afprøves og optimeres maling  
og overflader anvendelsesteknisk.

→ Roman Kyselica tester 
sliberesultatet: med hånden,  
med øjemål og med den nye 
kontrollampe SYSLITE STL 450.

FESTOOL MAGASIN
№1 Perfekte overflader
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”Hos os er håndværkeren 
i centrum, så vi kan give 
ham det optimale værktøj 
i hånden for at opnå  
det ønskede anvendels- 
esresultat.”
Thomas Schuder, Festool

FESTOOL MAGASIN 
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helt anderledes end f.eks. alkydharpikslak. Vi har reageret  
på dette krav med vores nye slibepapirer GRANAT”, fortæller 
Schuder.

Også til tredimensionelt udformede facader og vægge, der er 
populære i øjeblikket, står Festool klar med de rigtige løs-
ninger. ”Her kommer det an på at træffe det rigtige valg mellem 
fleksible slibepads og forskellige skivehårdheder”, forklarer 
Thomas Schuder. Med passende Festool-produkter, der er  
specielt egnede til indvendige og udvendige rundinger.

Håndværkeren efterlader sin egen håndskrift 
Den perfekte overflade ser altså i sidste ende ikke ud til at være 
et spørgsmål om æstetik alene, men frem for alt om processen, 
hvor håndværkeren spiller en helt afgørende rolle. Dette 
bekræftes også af Johannes Eulberg, der i Dirk Mensens team 
udvikler specielle overflader ud fra standardproduktpro-
grammet og desuden udarbejder tendenser: ”I øjeblikket går  
tendensen mod håndværksmæssige overflader. Det kan være 
en rå tekstur, men også en glat, der giver væggen en dybde. 
Under StoSignature har vi samlet de individuelle overflader, 
med hvilke håndværkeren kan efterlade sin håndskrift på  
væggen.” Og det lykkes kun, når anvendelsesteknikker,  
værktøj og materialer går perfekt hånd i hånd.

Dirk Mensen leder området StoDesign International. Sto SE & Co. 
KGaA er en af de internationalt vigtigste producenter af produkter 
og systemer til bygningsbeklædninger. Virksomheden er førende på 
forretningsområdet sammensatte varmeisoleringssystemer. Kerne-
sortimentet omfatter desuden førsteklasses facadeelementer samt 
puds og maling, både til brug ude og til anvendelse inde i bygninger.
> www.sto.com

Thomas Schuder er anvendelsesteknisk leder hos Festool. Han  
forsøger også at løse vanskelige eller usædvanlige anvendelser  
individuelt ved hjælp af en maskine med passende systemtilbehør. 
Med det mål for øje at gøre produkterne endnu bedre.
> www.festool.com

← Thomas Schuder fra Festool (i midten) 
diskuterer avancerede overflader og 
optimalt værktøj med Dirk Mensen  
(til venstre) og Johannes Eulberg fra 
området StoDesign International.

ETS 150

• Slibemaskine med universal-
motor

• Lang levetid takket være  
dobbeltrækket kugleleje

• Bagskivebremse for sikkert  
og fejlfrit arbejde 

• Trinløs regulering af omdrej-
ningstal ved belastning

• Bagskive Ø 150 mm

• Vægt 1,8 kg

Optimalt egnet til:

• Grov- og mellemslibning

• Finish af fyldemasse

• Finslibning af lak, træ og 
kunststof

• Vandrette flader

ETS EC 150

• Slibemaskine med kulfri 
EC-TEC motor

• Hårdmetalbestykket bagskive-
bremse til beskyttelse mod 
kvæstelser og slibemærker

• Høj arbejdsbeskyttelse med 
vibrationskontrol og udsug-
ningsregistrering

• Trinløs regulering af omdrej-
ningstal ved belastning

• Bagskive Ø 150 mm

• Vægt 1,2 kg

Optimalt egnet til: 

• Grov- og mellemslibning

• Finish af fyldemasse

• Finslibning af mineralske 
materialer

• Lodrette flader og arbejde 
over hovedhøjde

DEN BEDSTE LØSNING LIGGER I SYSTEMET. I MINDSTE DETALJE
Slib perfekte overflader med Premium-slibepapiret GRANAT.  
Fås til værktøjet og til hånden.
> www.festool.dk/granat

UDSUGNING MED CLEANTEC
Aldrig har arbejde med udsugning være mere sikkert.  
Bajonetlukningen forbinder hurtigt og sikkert  
støvsugerslangens tilslutningsadapter med el-værktøjet.
> www.festool.dk/stovfrit

> Produktoversigt på side 50

PERFEKT OVERFLADEBEHANDLING

Excentersliberne fra Festool er ikke bare effektive, men også  
særdeles robuste og holdbare. Slibemaskinen ETS 150 er velegnet 
til komfortabel slibning af store vandrette flader. Den kompakte  
ETS EC 150 er ideel til mindre trættende enhåndsarbejde i alle  
stillinger. Begge excenterslibere fås med 3 mm slibebevægelse til en 
uovertruffen overfladefinish eller med 5 mm slibebevægelse til mel-
lemslibning ved lakering.

CAIMAN
StoSignature Interior Collection
Stempelteknik i krokodilleskindsoptik på mineralsk 
dekorationsspartelmasse.

FESTOOL MAGASIN
№1 Perfekte overflader
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SANS OG 
SANSELIGHED

Håndværk er  
byggekultur.  
Det er arkitekten 
Peter Haimerl  
fra München  
overbevist om.
Fotografi
Edward Beierle for Euroboden

P eter Haimerl er ikke en, der følger enhver tendens. 
Tværtimod: Arkitekten har en konsekvent holdning og 
en klar mening, og med den ligger han så interessant 

nok fuldt i tråd med tidens tendens. Imitationer er Haimerl ikke 
så vild med. Han kan lide det autentiske. For ham er håndværk 
byggekultur. 

En sanselig omgang med gamle og nye bygninger 
Hvad han opfatter som byggekultur, bliver særlig tydeligt ved 
et af hans byggeprojekter: på et bondehus i Alt-Riem ved  
München, som blev opført i det 18. århundrede. I 2013 erhverver 
Stefan F. Höglmaier det historiske bondehus. Det er fredet, 
men nærmest helt forfaldent. Höglmaier inddrager arkitekten 
Peter Haimerl for at integrere et rumprogram på to separate 
boligenheder i den eksisterende bygningsmasse. 

Resultatet er imponerende. Huset hat et 45-graders tag.  
Haimerl har ganske enkelt spejlet vinklen og således indsat en 
helt ny betonkubus, der står på kanten. Her støder mange 
forskellige materialer og overflader på hinanden: Vægge, der 
gennem årtier er opbygget over forskellige lag maling, gamle 
træspær, som borer sig ind i den rå beton. ”For mig”, således 
Haimerl, ”viser materialet sig i sin egen naturlighed, når man 
stadig fornemmer forarbejdningen. Det er det afgørende. Dette 
medfører en meget sanselig omgang med materialet.” 

Når forarbejdningen forbliver synlig og mærkbar
Peter Haimerl er særlig stolt af sin facadepuds, der er præcis, 
som han ville have den: ”Den udvendige puds er glat, men ikke 
perfekt. Sådan, som man også gjorde det tidligere.” Det har 
været utrolig svært at finde et firma, der kan realisere de gamle 
håndværksteknikker med nutidige midler. Her gælder det især 
om at have en fin fornemmelse for, hvordan man lader et mate-
riale eller en overflade leve. Peter Haimerl har denne fornem-
melse. Hvordan ser den perfekte overflade så ud for ham? 
”Svært at sige. Det skulle i hvert fald være en overflade, hvor 
materialets ganske særlige kvalitet og dets forarbejdning  
stadig kan ses og mærkes.” 

Stefan F. Höglmaier grundlagde Euroboden GmbH i 1999.
Hans ejendomsprojekter er også altid personligt prægede  
arkitekturprojekter, som har modtaget flere nationale og  
internationale priser.
> www.euroboden.de

Peter Haimerl står som arkitekt for en både bæredygtig og 
visionær omgang med bygningsmasse og historie. Han er 
flere gange blevet hædret for sine usædvanlige byggeprojekter, 
bl.a. med en udmærkelse i forbindelse med den tyske arki-
tekturpris 2015.
> www.peterhaimerl.com

HUS STOCKERWEG
Arkitekter: Peter Haimerl, München, Tyskland
Malerfirma: Krüger, Mühldorf a. Inn / Zollner, Miltach,  
Tyskland Færdiggørelse: 2015

FESTOOL MAGASIN 
№1
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← Ved den gamle bygningsmasse 
bevares malingslag, der gennem 
årtier er opbygget på væggene.

→ Synlige og mærkbare overflader: 
Den rå beton støder på pudsede 
vægge og på flader af filt.

”For mig viser materialet 
sig i sin egen naturlighed, 
når man stadig fornemmer 
forarbejdningen. Det er 
det afgørende.”
Peter Haimerl, arkitekt

FESTOOL MAGASIN
№1 Perfekte overflader
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DET HAR ALDRIG VÆRET LETTERE

Festool lancerer langhalssliberen 
PLANEX easy. Uanset om det er den 
første maskine eller et supplement til 
den store PLANEX: Den baner under 
alle omstændigheder vejen til den 
perfekte overflade, og den er endnu 
lettere at håndtere end sin bror.
 Tekst Fotografi
 Anja Soeder Thomas Baumann

P ræsentationen af den nye PLANEX easy på Festools 
stamsæde har været planlagt længe. Men så går det 
hele alligevel meget hurtigt. Patrick Hitzer fra produkt-

ledelsen henter maskinen frem fra bæretasken og viser, hvordan 
det, der efterhånden er god tone inden for underholdnings-
elektronikken, også fungerer perfekt hos en værktøjsprodu-
cent: ”Plug and Play”. Hitzer rækker ud efter den nærmeste 
stikkontakt, trykker på den grønne knap på PLANEX easy’s greb 
– og så går han i gang! 

Enkelt er bedre – og lettere
Den nye langhalssliber blev udviklet med netop dette for øje: 
Blot pakke ud og arbejde. Enkel betjening via knaptryk. Og fordi 
enkelt ikke bare betyder bedre, men også lettere, udmærker 
PLANEX easy sig også i denne disciplin: Den vejer kun 4,0 kg 
og er dermed den letteste langhalssliber med direkte drift på 
markedet. 

Vægten blev især minimeret de steder, hvor det mærkes mest 
under arbejdet: på slibehovedet. At der netop på dette sted er 
mindre vægt, gør sig bemærket på flere måder. For udvikleren 
og produktchefen har – endnu en gang – fundet på noget helt 
særligt: et drivsystem, der gør arbejdet lettere, mere manøv-
redygtigt og mere effektivt, og som desuden også garanterer 
en længere levetid og færre driftsafbrydelser.

Direkte drift – uden fleksibel wire
Hvordan det fungerer? ”De fleste langhalsslibere i dette seg-
ment er opbygget således, at en motor i grebsområdet driver 
skiven via en fleksibel wire”, forklarer Patrick Hitzer. ”Det er 
godt for vægtfordelingen, men netop den fleksible wire udgør 
i dette system et centralt og forudsigeligt brudsted: Den er ikke 
bare reparationskrævende, men begrænser også slibehovedets 
bevægelighed tydeligt. Det ville vi for enhver pris undgå.” 

FESTOOL MAGASIN 
№1

Wendlingen
TysklandDet har aldrig været lettere
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↑ Vedligeholdelsesfri og holdbar: 
PLANEX easy med EC-TEC motor  
og uden fleksibel wire overbeviser 
med sit avancerede drivsystem.

FESTOOL MAGASIN
№1 Det har aldrig været lettere
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↑ Pak ud, tænd, gå i gang:  
PLANEX easy er legende let at 
betjene og sørger alligevel for  
en perfekt slibning på indervægge. 

FESTOOL MAGASIN 
№1 Det har aldrig været lettere
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↑ Bedste resultater i alle stillinger: 
Lav vægt og høj fleksibilitet i 
hovedhøjde gør slibningen legende 
let i enhver stilling – også helt ind 
til kanten.

PLANEX easy er den letteste 
langhalssliber med direkte 
drift på markedet.

FESTOOL MAGASIN
№1 Det har aldrig været lettere
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Derfor har Festool valgt en anden løsning: Den kulfrie EC-TEC 
motor med totrins gearkasse sidder direkte på slibepladen. 
Den er ikke bare særdeles let og effektiv, men også mere robust 
og mindre vedligeholdelseskrævende end sædvanlige motorer.

Perfekt slibning – i brysthøjde eller over hovedhøjde
Patrick Hitzer demonstrerer brugen af maskinen på en gips-
væg. Det bevægelige led i ”nakken” sørger for, at skiven altid 
føres plant på væggen og ikke efterlader slibemærker. Med den 
superbløde bagskive LHS-E smyger slibehovedet sig perfekt 
ind til overfladen. Og i de tilfælde, hvor det skal helt ind mod 
en kant, kan børstesegmentet tages af. Dermed lykkes en per-
fekt fugeslibning ved elementbyggeri på samme måde som 
egalisering af sammensatte varmeisoleringssystemer. I bryst-
højde eller over hovedhøjde såvel som på høje vægge og lofter.

”Hos os sidder kvaliteten i hver enkelt detalje”, siger Patrick 
Hitzer. ”Og i systemet.” Ikke bare PLANEX easy selv, men også 
den nye SW-bagskive LHS-E er udviklet specielt til PLANEX 
easy. Og at alle eksisterende slibemidler og andre tilbehørsdele 
også kan benyttes til langhalssliberen, det siger sig selv.

Dobbelt så god – med den passende støvsuger
Til systemet hører også den passende støvsuger CLEANTEC 
CT 36 AC-Planex. AutoClean støvsugeren er præcist tilpasset 
arbejdet med PLANEX easy: med automatisk filterrengøring, 
robust, knækfast slange og lukkespjæld for endnu mere intensiv 
hovedfilterrengøring. ”Festool er den eneste producent af 
el-værktøj, som selv fremstiller sine støvsugere. Så passer det 
hele ganske enkelt perfekt til hinanden”, siger Patrick Hitzer. 
Derfor ville han aldrig skulle undvære kombinationen PLANEX 
– CLEANTEC. Også fordi støvfrit arbejde netop i og over hoved-
højde skal være en obligatorisk løsning for håndværkeren.

Alene eller i systemet – PLANEX easy har efter tusinder af 
testkørsler allerede integreret sig fremragende i Festool fami-
lien. Allerede nu spås den et langt, arbejdsomt liv. Om man 
derfor bør være misundelig på PLANEX easy? Den tager det 
let, som den jo har for vane. Kunderne vil i hvert fald elske den 
for det.

PLANEX EASY

• Nem håndtering

• Optimeret balance

• Robust og holdbar uden  
fleksibel wire

• Direkte drift med kulfri 
EC-TEC motor

• Udskiftelig bagskive  
Ø 215 mm

• Levering i bæretaske

• Vægt 4,0 kg

• Længde 1,60 m

PLANEX LHS 225

• Selvansugning for aktiv 
arbejdsaflastning

• Variabel længde – 2 maskiner 
i 1 (1,10 / 1,60 m)

• Robust og holdbar uden  
fleksibel wire

• Direkte drift med universal-
motor

• Udskiftelig bagskive  
Ø 215 mm

• Levering i MAXI-SYSTAINER

• Vægt 4,6 kg (forkortet 3,9 kg)

DEN PERFEKTE FORBEREDELSE

To langhalsslibere fra Festool. To til alle opgaver: Med PLANEX easy 
kan man hurtigt og nemt gå i gang. Den store PLANEX LHS 225 har 
to længder, er således variabel i anvendelsen og kan takket være 
den regulerbare udsugning tilmed hænge alene i loftet.

DEN BEDSTE LØSNING LIGGER I SYSTEMET. I MINDSTE DETALJE
Langhalssliberne PLANEX easy og PLANEX LHS 225 er tilpasset 
optimalt til AutoClean støvsugerne. For ren, sund slibning ved af 
indervægge.
> www.festool.dk/stovfrit

FESTOOL STØVSUGERE
Kraftig ydelse for ren luft og rene arbejdspladser. Fås i forskellige 
størrelser og til alle støvklasser.

> Produktoversigt på side 50
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↑ Efter arbejdet og før arbejdet: 
PLANEX easy pakkes ned i 
bæretasken – til den skal bruges 
igen næste gang. 

FESTOOL MAGASIN
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ARBEJD STØVFRIT
Hvornår byttede du senest dine filtre? I modsætning til Festools støvsugere, så 
kan du ikke bytte dine egne filtre, altså dine lunger. Hvis du arbejder med en 
støvsuger, der ikke tager sig af det støv der produceres når du arbejder, så fungere 
dine lunger som støvsugerposer. Tænk på dit helbred og anvend en passende 
M-klasse støvsuger til jobbet.

STØVKLASSER

Støvklasserne er afgørende. De angiver 
egnetheden til de enkelte støvtyper og fast-
satte arbejdspladsgrænseværdier (OEL). 
Og de definerer, hvilken afledningsgrad de 
pågældende filtersystemer skal kunne yde.

Almindeligt og ufarligt støv såsom  
husstøv og materialer som f.eks. jord
OEL > 1 mg/m³
Afledningsgrad filtersystem > 99 %

Alle typer træstøv samt støv fra spartel-
masse, fyldemasse og lak, gips, cement, 
beton, fliseklæb og maling
OEL ≥ 0,1 mg/m³
Afledningsgrad filtersystem > 99,9 %

Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og 
sygdomsfremkaldende partikler samt støv 
med skimmelsporer, asbest, blyholdigt støv, 
mineralske fibre, bitumen og syntetiske 
mineralske fibre som f.eks. glasuld
OEL < 0,1 mg/m³
Afledningsgrad filtersystem > 99,995 %

STØVKONCENTRATION

Der findes arbejdspladsgrænseværdier  
for sundhedsfarligt støv. De definerer den 
maksimale støvkoncentration i indåndings-
luften, hvor der ved en ugentlig arbejdstid 
på ca. 40 timer ikke må forventes negative 
sundhedsmæssige virkninger. 

SYGDOMSBILLEDER

Grove støvpartikler opfanges som regel 
af de fine næsehår eller af slimhinderne 
 i næsesvælgrummet, man kan også  
forårsage sygdomme og irritation der. 

Finstøvpartikler, der indåndes, kan trænge 
helt ned i alveolerne (lungeblærer) og  
forårsage alvorlige sygdomme som f.eks. 
astma, kronisk bronkitis eller endog 
kræft.

Sundhedsfarligt støv i luften kan – alt 
efter indholdet af skadelige stoffer – 
også forårsage irritation af huden eller 
allergiske reaktioner. 

ARBEJD STØVFRIT
Imponerende rene: Festool støvsugere  
er en integreret del af systemtanken  
og opsamler op til 99,995 % af det støv, 
som opstår ved traditionel slibning,  
savning eller skæring. 
> www.festool.dk/stovfrit

> Produktoversigt på side 50

STØVMÆNGDER

Ved slibning af tør spartelmasse i en 
bolig på 90 m² dannes der op til 54 liter 
støv! Ingen ville frivilligt spise eller  
indånde en sådan mængde – uanset  
hvor koncentreret, stort eller farligt  
det frigjorte støv er.

90 m²

54 liter

FESTOOL MAGASIN 
№1

Know-how
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STØVFRIT MED METODE

Hos Festool er støvsugerne optimalt til-
passet til el-værktøjet. Støvet udsuges 
direkte på maskinen – altså der, hvor det 
opstår. Positiv sideeffekt: Ved støvfrit 
arbejde forlænges også maskinernes og 
forbrugsmaterialernes levetid markant.

STØVFRIT MED SYSTEM

Festool har den passende støvsuger til 
hver anvendelse. Alt efter støvklasse.  
Og afhængigt af anvendelsessted. Uanset 
om der arbejdes med den store og  
højtydende CT 48 til værkstedsområdet 
eller med den lille CTL SYS, som man 
kan bære over skulderen og let kan tage 
med op på stilladset. Sammenkoblet 
med SORTAINER og SYSTAINER bliver 
støvsugerne til en mobil arbejdsstation.

Ren sag
Hurtig, enkel udskiftning af fladfilter og 
filterpose uden brug af værktøj.

AUTOCLEAN
Under rengøringen suges der luft gen-
nem fladfilteret ved hjælp af undertryk; 
det fastsiddende støv løsnes og falder 
ned i beholderen.

Åben affaldssæk findes, men brug af 
denne anbefales ikke i Danmark.

SELFCLEAN-filterpose
Den selvrensende effekt forhindrer  
dannelse af støvkager. Lukkes før  
bortskaffelse af hensyn til maksimal 
sundhedsbeskyttelse.

FESTOOL MAGASIN
№1

Know-how
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ZILS
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Saldus
LetlandZils & Zaļš
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Tekst
Anja Soeder

Fotografi
Ansis Starks

Farverne blå (Zils) og grøn (Zaļš) ligger tæt på hinanden i det 
lettiske sprog. Miķelis Putrāms og Linda Krūmiņa fra MADE 
architects i Riga har skabt en smuk dobbelt harmoni: De to 
accentfarver markerer områderne på Saldus Music and Art 
School. Og de lader hele bygningen klinge – kunstnerisk og 
musikalsk.

FESTOOL MAGASIN
№1 Zils & Zaļš
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I mange tester og kontroller 
har arkitekterne sammen 
med malerfirmaet forsøgt at 
ramme de rigtige nuancer 
med samme intensitet.

FESTOOL MAGASIN 
№1 Zils & Zaļš

Colors & Surfaces
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↑ Farverne markerer de to skolers 
områder: Grøn står for musik, og blå 
står for kunst.

FESTOOL MAGASIN
№1 Zils & Zaļš
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B yen Saldus ligger inde i landet, godt 100 km vest for 
hovedstaden Riga. Den lille by har lidt under 12.000 
indbyggere. Selv i byens Wikipedia-tekst er det anført, 

at den lokale kunstskole blev åbnet i 1984.

Hvor vigtig skolen er for byen og regionen, viser et bemærkel-
sesværdigt byggeprojekt, hvor kunstskolen og musikskolen 
sammen skulle finde et nyt hjem. Planlægningen begyndte i 
2007. Siden 2013 har bygningsfløjene været fyldt med liv – eller 
mere nøjagtigt: med unge mennesker mellem 5 og 18 år, der 
spiller musik, danser, maler og skaber billedkunst. 

To skoler under et tag
”De to skoler var indtil da placeret to forskellige steder. Vores 
opgave var at samle musikskolen og kunstskolen arkitektonisk 
– og alligevel bevare deres selvstændige karakter”, forklarer 
Miķelis Putrāms og Linda Krūmiņa fra MADE architects. Deres 
arkitektbureau grundlagde de i 2007 i Riga. Saldus Music and 
Art School var et af deres første store projekter. 

Udkastet er baseret på et trapezformet grundrids over to 
niveauer. Med meget dagslys, store vinduesflader og specifikke 
rum, der benyttes som værksteder og atelierer samt prøverum 
og auditorium. Dertil komme klasselokaler, prøverum og  
biblioteker, der via gange og lysgårde forbinder kunstskolen og 
musikskolen med hinanden.

Materiale i sin naturlige beskaffenhed
Det, der især falder i øjnene, er håndteringen af overflader og 
farver. ”Vi har især sørget for, at hvert materiale beholder sin 
naturlige beskaffenhed: Det gælder også anvendelsen af glas, 
metal og træ på facaden. Men også den synlige beton på de 
indvendige vægge, understreger Miķelis Putrāms: ”Det var 
vigtigt for os, fordi vi netop ved en uddannelsesinstitution også 
vil synliggøre, hvor materialerne kommer fra, og hvordan de 
anvendes.”

Derudover har de to arkitekter valgt to accentfarver, som hver 
især kendetegner kunstskolens og musikskolens områder: 
Grøn står for musik, og blå står for kunst. Farverne giver  
orientering. Men de skaber også en kunstnerisk og musikalsk 
harmoni.

Test og kontrol af farveklang
Malerarbejdet er udført af AZ-Inter Ltd. med sæde i Riga og 
Saldus. Virksomheden er kendt for sit førsteklasses malerar-
bejde i forbindelse med nye byggeprojekter og sanering af 
gamle bygninger. I mange tester og kontroller har arkitekterne 
sammen med malerfirmaet forsøgt at ramme de rigtige nuan-
cer. ”Begge nuancer er kraftige og har samme intensitet, så 
ingen af dem dominerer”, fortæller Linda Krūmiņa. I de zoner, 
hvor de to fløje møder hinanden, opstår der ingen dissonans, 
men en smuk dobbelt harmoni.

De farvede gipsvægge sætter imidlertid ikke kun visuelle præg, 
men har også en helt pragmatisk funktion: De fungerer som 
lydisolering på gangene og også i opførelsesrummene; des-
uden er en del af de bygningstekniske installationer placeret 
bag dem. 

Prisbelønnet arkitektur – midt i Letland
Den nye Saldus Music and Art School er ikke kun blevet mod-
taget særdeles godt at eleverne, men har også vakt opsigt uden 
for regionen: Bygningen er allerede blevet kåret som bedste 
arkitektur i Letland, og i 2015 blev den oven i købet nomineret 
til European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award. Alt dette i en lille by midt i Letland. Det 
er mere end bemærkelsesværdigt.

↑ Hvert materiale beholder sin naturlige 
beskaffenhed: Det gælder også 
anvendelsen af glas, metal og træ på 
facaden

NATURAL COLOR SYSTEM (NCS)
Natural Color System (NCS) er et farvesystem, der skal afspejle 
menneskets farveopfattelse. Det er baseret på fire kulørte  
grundfarver (rød, gul, blå og grøn), ud fra hvilke svenskeren  
Anders Hård udviklede et farveatlas med 1.750 farver. I 1995 blev 
systemet udvidet til 1.950 nuancer.

SALDUS MUSIC AND ART SCHOOL
Arkitekter: MADE Architects, Riga, Letland
Malerfirma: AZ-Inter Ltd., Riga, Letland
Færdiggørelse: 2013
> www.made.lv

S0540 B30G
5 % sort andel
40 % farveandel
Blå med 30 % grøn andel

S0565 G50Y
5 % sort andel
65 % farveandel
Grøn med 50 % gul andel

FESTOOL MAGASIN
№1 Zils & Zaļš
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F redag morgen klokken 9. Noget senere end sædvanligt 
rykker holdet fra malermesterfirmaet MfG ind. I Berlin 
og omegn kan turen til arbejdspladsen tage sin tid.  

Dörthe Krüger-Mähl og hendes mand René Mähl er på stedet 
sammen med to medarbejdere. Et usædvanligt objekt – og et 
yndlingsprojekt for de to virksomhedsledere: Siemens-villaen 
i Potsdam-Babelsberg, beliggende lige ud til Griebnitzsee. 
Landhuset, der blev opført i 1930, har i sandhed oplevet bevæ-
gede tider. I næsten 30 år forløb DDR’s grænseværn så at sige 
gennem haven. Indtil 1990’erne var det astrofysiske institut ved 
Universität Potsdam hjemhørende her. I 2002 blev den efter-
hånden noget alderstegne villa totalrestaureret og moderni-
seret. Under administrativ ledelse af arkitekterne Annette 
Axthelm og Roland Frinken. Med venlig hilsen fra MfG.

Som led i den komplette sanering af den fredede bygning blev 
lofter og vægflader spartlet helt glatte og armeret med væv. 
På alle sprossevinduerne har holdet fra MfG afbrændt malingen 
og påført en langtidsbeskyttende beklædning. Trætrappernes 
karakter skulle oparbejdes med lasur og tilpasses til farvekon-

ceptet. Og eftersom villaen i sin kernemasse ganske vist blev 
fornyet ved saneringen, men ikke nødvendigvis blev nyere, skal 
der også i fremtiden fra tid til anden udføres nye renoverings-
arbejder på og i huset.

Storartet arkitektur kræver håndværk af høj kvalitet
I dette byggeprojekt samles de elementer, der hører sammen: 
storartet arkitektur og håndværk af højeste kvalitet; omhygge-
lig omgang med eksisterende bygningsmasse og sensibel brug 
af moderne designelementer. ”Sådanne usædvanlige projekter 
ligger jo ikke på gaden”, siger Dörthe Krüger-Mähl, ”men vi 
har oparbejdet det ry, at vi realiserer hvert eneste af vores 
projekter med stor omhu, designkompetence og naturligvis 
frem for alt med håndværksmæssige færdigheder.” Dette gode 
ry iler forud for malerfirmaet – og senest siden det foregående år 
er det også foreviget på et emblem: ”Årets maler 2016”, som blev 
tildelt af malertidsskriftet Mappe og Callwey-Verlag i München. 
Emblemet har siden da pyntet på MfG’s arbejds-t-shirts – 
nogenlunde der, hvor medarbejdernes hjerte banker. Det er 
der jo i høj grad også noget symbolsk i. 

MFG
”MfG” er i det tysksprogede område en gængs 
forkortelse for en venlig hilsen. I branche-
kredse står det for malermesterfirmaet fra 
Berlin, der er garant for en farvemæssigt og 
fagligt korrekt udformning. Dörthe Krüger- 
Mähls og René Mähls firma er kendt for sine 
helt særlige malerarbejder og udformnings-
koncepter.
 Tekst Fotografi 
 Ralf Christofori Georg Roske

MFG
DedicationFESTOOL MAGASIN

№1



28 29

I dette byggeprojekt samles 
de elementer, der hører 
sammen: storartet arkitek-
tur og håndværk af højeste 
kvalitet.

FESTOOL MAGASIN 
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Hver medarbejder på byggepladsen ved, hvad han gør – og han 
gør det med hjertet. I vindueslysningerne i den moderne tag-
udbygning på Siemens-villaens overetage er man i gang med 
at slibe fine kanter og spartle hårfine revner. På tagskråningens 
slanke diagonaler skal der arbejdes særlig nøjagtigt, fordi det 
gavmilde dagslys afslører hver eneste bølge og unøjagtighed. 
For ikke at nævne den omhyggelige håndtering af det skrøbe-
lige interiør, der skal beskyttes mod støv, puds og maling. ”Til 
slut skal det hele se ud som før”, instruerer René Mähl sine 
medarbejdere, ”bare endnu pænere!” 

Gammel bygningsmasse og moderne udstyr
De to unge fyre ser ud til at vide præcis, hvad de skal gøre. Den 
yngste af dem hører til familien. Han hedder Felix, er i gang 
med sit tredje læreår og forbereder generationsskiftet i god 
tid. Naturligvis helt i forældrenes ånd. Og han får absolut ingen 
fortrinsbehandling. Han skal også ned på knæ for at afklæbe 
gulvlister og grunde. Han skal også op på tåspidserne for at 
slibe tagkvistens øverste vinkler . Han skal også tidligt lære at 
håndtere gammel bygningsmasse og moderne udstyr.

Vide, hvordan man gør
Som malermester og forretningsførende mor lægger Dörthe 
Krüger-Mähl særligt stor værdi på uddannelse i håndværks-
mæssige færdigheder. For hendes malerfirma kan kun være 
så godt som hendes medarbejdere. ”Det er en af de store 
udfordringer, der frister os som malerfirma og driver os frem”, 
siger hun, ”og så naturligvis de mange spændende projekter, 
som vi allerede har gennemført, og dem der stadig venter på 
os derude.”

Det lyder optimistisk og har også en del at gøre med erfaring. 
Det har Dörthe Krüger-Mähl masser af. Over 17 år som eneste 
forretningsfører, og siden 2014 sammen med sin mand René 
Mähl. Nogle byggeopgaver har Krüger-Mähl allerede realiseret 
for arkitekterne Axthelm und Rolvien, hvis kontor optager hele 
overetagen i Siemens-villaen. I mange projekter overtager 
malermesteren selv den udformningsmæssige rådgivning og 
planlægning. Fordel: Den der ved, hvordan man gør, kan også 
selv udforme tingene mere overbevisende. 

← I Siemens-villaen støder 
gammel bygningsmasse og 
overflader af højeste kvalitet  
på hinanden. 

→ Hvad det kommer an på: 
håndværksmæssige færdigheder, 
højeste kvalitetskrav og optimale 
værktøjer. 

FESTOOL MAGASIN
№1 MFG
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”Uden Festool fungerer 
intet på byggepladsen.”
Dörthe Krüger-Mähl, malermester

↑ Familieanliggende: René Mähl og 
hans søn Felix arbejder hånd i hånd.  

→ Yndlingsprojekt: Siemens-villaen  
skal kontinuerligt hæges om og plejes.

FESTOOL MAGASIN 
№1 MFG
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Og udførelsen bliver lettere, når man har det rigtige værktøj. 
”Uden Festool fungerer intet på byggepladsen”, siger Dörthe 
Krüger-Mähl. Det kan lyde som et indstuderet reklameslogan, 
men sådan forholder det sig faktisk. Her brummer rystepud-
seren, og derhenne sørger arbejdslampen SYSLITE DUO for 
mere lys på arbejdspladsen. Og den mobile støvsuger CTL SYS 
i Systainer-format, som man nemt kan bære over skulderen, 
har i særlig grad gjort sig populær hos medarbejderne fra MfG.

Malerhåndværk af fineste kvalitet
Det spiller ingen rolle, om det gælder sanering af et kultur-
mindemærke af Egon Eiermann i Berlin-Nikolassee eller en 
toetagers penthouselejlighed i Schöneberg: Alle disse projekter 
står for kvalitetsbevidst malerhåndværk. For highend-over-
flader, der – som i tilfældet med Siemens-villaen – også kon-
tinuerligt skal hæges om og plejes. ”Der går et stykke tid, inden 
vi er færdige her”, siger Dörthe Krüger-Mähl, da hun sent om 
eftermiddagen forlader byggepladsen. Og hendes ansigtsud-
tryk afslører, at det egentlig passer hende ganske godt. Det er 
forståeligt, for det er ikke alle, der har sådan et yndlingsprojekt: 
denne storartede villa på et usædvanligt sted med en vidun-
derligt smuk beliggenhed ved Griebnitzsee.

ALTID VED HÅNDEN

Den første støvsuger i SYSTAINER-format: CTL SYS. Støvsugeren er 
ekstremt kompakt og mobil. Man kan hænge den over skulderen og 
tage den med overalt: i de dybeste kældre og på de højeste stilladser.

CTL SYS

• Ekstremt lille, let og kompakt i SYSTAINER-format

• Komfortabel transport (med bæregreb eller bærerem)

• Integreret slange-, kabel- og mundstykkedepot

• Kan sammenkobles med T-LOC i Systainer-systemet

• Godkendt til støvklasse L

• Maks. luftmængde 3.000 l/min

• Beholder-/filterposekapacitet 4,5/3,5 l

• Mål 396 x 296 x 270 mm;  
396 x 296  x 162 mm (uden slangedepot)

• Vægt 6,9 kg

Anvendelsesområder:

• Perfekt til mindre montage- og servicearbejder

• Rengøringsarbejde med lille støv- og snavsvolumen

• Udsugning på el-værktøj takket være integreret tænd/ 
sluk-automatik

• Kun egnet til tørsugning

STØJSVAG STØVSUGER
Med kun 67 dB arbejder CTL SYS meget støjsvagt og skåner således 
både din og kundernes hørelse.

> Produktoversigt på side 50

MFG
I 1999 grundlagde malermesteren Dörthe Krüger-Mähl sit eget firma. 
Den unge virksomhed vokser hurtigt, og malerprojekterne bliver 
stadig mere omfattende. Med det resultat, at firmaet tilbyder stadig 
mere krævende håndværksydelser fra en og samme leverandør –  
fra rådgivning over udformning til gulvarbejde og møbelbyggeri. I 2014 
beslutter Dörthe Krüger-Mähl at fordele ledelsesarbejdet på to par 
skuldre: Sammen med sin ægtemand René Mähl grundlægger hun 
mesterfirmaet MfG for farvemæssigt og fagligt korrekt udformning.  
I 2016 får firmaet udmærkelsen ”Årets maler”, der tildeles af  
malertidsskriftet Mappe og Callwey-Verlag fra München. MfG har  
i øjeblikket 10 medarbejdere, heraf to unge under uddannelse.
> www.mfg-malermeisterin.de
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↑ Sie müssen sich aufeinender 
verlassen können, vor allem 
auf ihr Boot. Sie müssen sich 
aufeinender verlassen können  
vor allem aber auf ihr Boot.

32 33

L ys er ikke altid lys. Det kan malerne synge en sang om. 
Når det er diset, fremstår varme gråtoner på vægge og 
facader brunlige; skinner solen, virker den samme 

nuance blågrå. Og om en overflade er glat eller ej, det kan man 
som bekendt skændes om. Derfor er det så vigtigt at arbejde 
ved optimale lysforhold lige fra starten. 

Lyskompetence fra Festool
Her giver lysprogrammet fra Festool de bedste forudsætninger. 
Alt efter anvendelsesområde fås den optimale arbejdslampe. 
For eksempel SYSLITE KAL II. Den er kompakt og kan med 
batterier anvendes mobilt, men har en enormt bred spred-
ningsvinkel på 170° og er dermed ideel til oplysning af mel-
lemstore flader – enten håndholdt, fastgjort til en skruetvinge 
eller på stativ.

SYSLITE DUO er derimod en velvoksen arbejdslampe, som 
– i sammenligning med normale halogenlamper – ikke spil-
der sin energi på varmeproduktion, men omdanner den til ren 
lysstyrke. Med 80 lysdioder og 8.000 lumen er den et ægte 
kraftcenter, hvis lysstyrke ligger meget tæt på dagslyset. Det 
robuste hus er godt beskyttet mod støv, vand, fald og slag. De 
10.000 timers driftstid svarer til ca. 1.250 arbejdsdage ved fuld 
drift, hvilket er en meget gavmild antagelse, selv i de nordlige 
eller sydlige polarvintre. 

Kontrollampe til kvalitetskontrol
En helt anden opgave tilfalder den nye kontrollampe SYSLITE 
STL 450. Som specialist i kvalitetskontrol bringer det detaljer 
frem i lyset, som man kun vanskeligt eller slet ikke kan se 
under normale lysforhold. Dette er især vigtigt på steder, hvor 

DET BEDSTE LYSFORHOLD

Den nye kontrollampe SYSLITE STL 
450 afslører bølger og grater, som 
selv ved tilstrækkeligt dagslys er 
skjult for øjet. Dermed udvider Festool 
SYSLITE familien, der omfatter godt 
gennemtænkte arbejdslamper, med 
endnu en uerstattelig hjælper.
 Tekst Fotografi 
 Anja Soeder Thomas Baumann

Det bedste lysforhold
Tools Wendlingen

Tyskland
FESTOOL MAGASIN 
№1



↑ Sie müssen sich aufeinender 
verlassen können, vor allem 
auf ihr Boot. Sie müssen sich 
aufeinender verlassen können  
vor allem aber auf ihr Boot.
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↑ Tryllestav: Den nye kontrollampe 
SYSLITE STL 450 giver ganske vist  
ikke magiske kræfter, men medfører 
alligevel helt pragmatiske fordele  
for malere og gipsplademontører. 

Det bedste lysforhold
ToolsFESTOOL MAGASIN

№1



34 35

↑ Den nye kontrollampe: Lang 
levetid på grund af LED-teknik  
og særdeles velegnet til barske 
forhold takket være IP55.
 
→ Syslite STL 450 muliggør en 
hurtig og effektiv kontrol af slibe- 
eller spartlingsresultatet.

FESTOOL MAGASIN 
№1 Det bedste lysforhold

Tools



34 35kontrollampen Syslite STL 450 gør ikke 
nat til dag, men afslører detaljer, som 
man kun vanskeligt kan se under normale 
lysforhold.

Det bedste lysforhold
ToolsFESTOOL MAGASIN
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OVERBLIK OVER ALT

Festool lysprogrammet til ethvert anvendelsesområde: Det nye  
SYSLITE STL 450 skrålys overser intet ved kvalitetskontrollen. 
Arbejdslamperne SYSLITE UNI og KAL II er handy hjælpere på  
byggepladsen. Arbejdslampen SYSLITE DUO oplyser hele rum.

MERE LYS
> www.festool.dk/syslite

> Produktoversigt på side 50

SYSLITE STL 450

• Hurtig og enkel kontrol af 
slibe- og spartlingsresultatet

• Effektiv kvalitetskontrol for  
at forebygge efterfølgende 
arbejde

• Effektiv og holdbar LED-tek-
nik, robust i anvendelsen 
takket være IP55

SYSLITE UNI

• Lille og kompakt  
arbejdslampe

• Homogen oplysning af små 
flader

• Står sikkert

• Bælteclips og stilladsholder

• Kan anvendes med alle 
Festool systembatterier

SYSLITE KAL II

• Kompakt og effektiv  
arbejdslampe med bred 
spredningsvinkel

• Homogen oplysning af  
mellemstore flader

• Anvendelig som stå- eller 
hængelampe i 5 positioner

• Fire energikilder: integreret 
batteri, netladeadapter,  
billadekabel eller Festool 
systembatteri

SYSLITE DUO

• Ekstremt lysstærk arbejds-
lampe med meget bred 
spredningsvinkel

• Homogen og dagslyslignende 
belysning af store flader

• Opstilling på gulv, fastgørelse 
på stativ eller på krog 

• Nettilslutning med lang  
ledning

FESTOOL MAGASIN
№1 Det bedste lysforhold

Tools

det kommer an på hver eneste ujævnhed og hver eneste grat. 
Kanter og spor afsløres lige så uforbeholdent som unøjagtig-
heder ved spartelslibning eller finslibningsfejl på særligt ædle 
overflader.

Den innovative kontrollampe kan anvendes både ved væg- og 
møbeloverflader. Især ved glatpudsning, hvor kvalitetskravene 
er støt stigende. ”Tidligere fik vi gang på gang tilbagemeldinger 
fra kunder om, at de gængse halogen- eller stavlamper ikke 
var egnede til en effektiv kvalitetskontrol”, forklarer produkt-
chef Tobias Beisbarth. Ikke bare fordi kvalitetskravene til over-
flader er konstant stigende, men også fordi især glatte over-
flader kræver en stadig mere præcis forberedelse.

På denne baggrund fastsatte vi parametrene for en ny kontrol-
lampe. Det er baseret på en stavlampes design. De monterede 
lysdioder samler lyset til en smal, men ekstremt kraftig lys-
stribe. Opbygningen minder ikke uden grund om en scanner. 
For med kontrollampen er det virkelig muligt lidt efter lidt at 
afscanne hele vægge for at identificere fejl helt præcist og 
afhjælpe dem straks.

Den nye kontrollampe betaler sig
Indrømmet: Denne merværdi er en forbandelse og en velsig-
nelse på samme tid. Men betydeligt mere velsignelse end  
forbandelse. For eventuelle mangler bliver synlige på et eller 
andet tidspunkt: Senest når resultaterne skal godkendes, eller 
når de senere ejere anbringer væg- og loftslamper. Dette kan 
medføre besværligt efterfølgende arbejde og blive dyrt i efter-
følgende forhandlinger. Med det nye SYSLITE STL 450 undgår 
man den slags efterfølgende arbejde.

”Det nye SYSLITE STL 450 beriger altså arbejdet på bygge-
pladsen en gang til”, sværmer Tobias Beisbarth. ”Det hører til 
de vigtige hjælpere, som man på et tidspunkt slet ikke mere 
kan undvære.” Og en ting er sikker: De malere og gipsplade-
montører, som benytter denne nye ”tryllestav”, får ganske vist 
ikke magiske kræfter, men opnår alligevel helt pragmatiske 
fordele.



36 37

E n maskine er mere værd med den rigtige service. Dette 
gælder især for arbejdsmaskiner. De er konstant i brug. 
Hver afbrydelse koster tid og penge. Derfor har vi lavet 

en SERVICE all-inclusive pakke* til dig, som giver dig en 
fremragende sikkerhed. 

Fri reparationsservice** i 3 år – inkl. sliddele
Hvis dit værktøj er defekt, reparereres det gratis. Inklusive 
arbejdstid, reservedele og endda også sliddele. Transportservicen 
henter værktøjet hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer 
det igen. Også helt gratis.

Tyveriforsikring – også på byggepladsen
Ny maskine i tilfælde af tyveri: Hvis din maskine bliver stjålet, 
fra byggepladsen eller bilen, modtager du en helt ny maskine 
i erstatning mod en selvrisiko på 500 kr. 

Tilfreds eller pengene tilbage – inden 15 dage
Tilfredshedsgaranti: Hvis det købte værktøj ikke lever op til dine 
forventninger, kan du blot returnere det til forhandleren og få 
alle pengene tilbage – gælder i op til 15 dage efter købet.

Reservedelstilgængelighed i 10 år – eller ny maskine uden 
beregning
Vi garanterer at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. 
Skulle det ikke være tilfældet, får du en ny maskine uden bereg-
ning. 

Registrer dit Festool værktøj, og få adgang til 3 års SERVICE 
all-inclusive!

Festool original service
Din partner ved behov for reparation
Din maskine er altid i bedste hænder hos os. Festool original 
service sørger for, at dine maskiner altid er godt vedligeholdt 
og leverer optimale resultater.

↓ Dit værktøj er i bedste hænder hos os.

FESTOOL ORIGINAL 
SERVICE

Med SERVICE all -
inclusive kan du 
arbejde uden bekym-
ringer. Og ved behov 
for reparation står 
vores reparations-
service klar til at 
hjælpe dig.

* SERVICE all-inclusive gælder for maskiner, der registreres inden 
for 30 dage efter købet, og som er købt efter 2. april 2013. Yderligere 
oplysninger og servicebetingelser finder du på:
> www.festool.dk/service 

** ”Fri reparationsservice” dækker ikke beskadigelse af forbrugs-
materialer og tilbehør, ukorrekt brug, skader som følge af brug af 
uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele, selv-afmonterede 
maskiner samt maskiner der er blevet udsat for stærkt slid.

FESTOOL MAGASIN
№1

Service
Festool original service



38 39THE HOUSE 
OF THE

RISING SUN

Tekst
Ralf Christofori

Fotografi
Daici Ano & Kazuyasu Kochi

I 1960’erne blev bandet Animals berømt med sangen ”The 
House of the Rising Sun”. Arkitekten Kazuyasu Kochi har ladet 
sig inspirere af den. Hans fortryllede hus står imidlertid ikke 
i New Orleans, men i Tokyo, altså rent faktisk i den opgående 
sols land.

FESTOOL MAGASIN 
№1 The House of the Rising Sun

Colors & Surfaces Tokyo
Japan
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D et ser ikke ud af meget og ligger midt i boligområdet i 
Tokyo: høje dobbeltvinduer, en hvid facade, to etager og 
et fladt valmet tag ovenover. Alt forekommer velordnet, 

og intet tyder på, at man somme tider kan miste orienteringen 
inde i huset. 

Derinde sprænger arkitekturen nemlig enhver borgerlig orden. 
Som om en jedi kort og godt havde skåret huset over med sit 
lyssværd. Diagonale snit over to etager åbner hele rummet, og 
den bogstavelige rumopdeling forstærkes yderligere gennem 
anvendelse af markante farver fra rosa over lyseblå, pastelgul 
til hvid. 

Overskæring og samtidig forening af rum
Husets ejer havde oprindelig helt andre planer. Ejendommen 
med otte små boenheder stod tom. Han ville lade den rive ned 
for at bygge et nyt enfamiliehus på grunden. Kazuyasu Kochi 
overbeviste ejeren om at bevare og renovere huset. Det skulle 
være betydeligt mere rentabelt. 

Arkitekten lod sig ikke standse af det eksisterende rumprogram 
med små enheder. ”I japanske byområder er der en tendens 
til, at man inddeler et hus i små rum. Men jeg havde en idé om 
at opdele og samtidig forene rummene”, fortæller arkitekten. 
”Jeg begyndte altså at skære et stort hul i bygningen for at 

↗ Ubehandlede krydsfinérplader 
af lærketræ skaber kontraster.

→ Snit og farver åbner 
usædvanlige indblik og udsigter.

Afhængigt af per-
spektivet minder 
et blik ind i dette 
usædvanlige bebo-
elseshus om et 
Tangram-spil.

FESTOOL MAGASIN 
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forbinde de otte rum.” For at gøre denne effekt endnu mere 
synlig valgte Kochi fire farver, der hver især fremhæver kon-
fliktzonerne ved vægge, gulve og lofter. 

Spektakulært indgreb med overskuelige midler
Naturligvis ved arkitekten, at han ikke kan overliste det tredi-
mensionelle rum. Men hans beboelsesejendom i Tokyo viser, 
med hvilke usædvanlige og samtidig overskuelige midler man 
på spektakulær vis kan bryde en tilsyneladende normal orden: 
med målrettede snit og farver, der gør hele huset til et fortryllet 
sted. Den familie, der bor i huset, elsker i hvert fald dette sted. 
Især børnene. De nyder både de åbne frirum og de usædvanlige 
nicher, der opstår som følge af snittene. De elsker farverne. Og 
de håndterer det på en meget legende måde: Somme tider får 
de det indtryk, at deres fortryllede hus er en slags Tangram-spil, 
der igen og igen kan sammensættes til nye former.

↑ Skære og farve: Udefra et helt 
normalt beboelseshus – indenfor en 
usædvanlig farve- og rumoplevelse.

Indenfor sprænger 
arkitekturen enhver 
borgerlig orden. 
Som om en jedi kort 
og godt havde skåret 
huset over med sit 
lyssværd.

BEBOELSESHUS I TOKYO
Arkitekter: KOCHI ARCHITECT’S STUDIO, Tokyo, Japan
Færdiggørelse: 2014
> www.kkas.sakura.ne.jp
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Fordi ren luft er sundere.
Med den rigtige støvsuger fra Festool til enhver støvklasse.

Støvklasse L:
Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord.

Støvklasse M:
Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak,
gips, cement, beton, fliseklæb og maling.

Støvklasse H:
Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler 
samt støv med skimmelsporer, asbest, blyholdigt støv,mineralske fibre,  
bitumen og syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld.

Yderligere information på www.festool.dk/stovfrit



44 45GODT ER IKKE 
GODT NOK

Festools produktdesign genkender man ved 
første blik. Endnu mere afgørende er det, at 
maskinerne ergonomisk understøtter hånd-
værkeren optimalt. Men hvordan opstår et 
produkt, der overbeviser både med sin usæd-
vanlige form og med højeste funktionalitet? 
Hvilken rolle spiller kundernes store forvent-
ninger? Vi har spurgt hos produktdesigner 
Timo Kuhls.

Interview
Ralf Christofori

Fotografi
Annette Kuhls & Thomas Baumann

FESTOOL MAGASIN 
№1 Godt er ikke godt nok

Look Inside Wendlingen
Tyskland
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MF Når et nyt produkt kommer på markedet, er dit arbejde 
som produktdesigner for længst udført. Kan man så 
stadig føle glæde ved produktet?

T K Ja, selvfølgelig! I udviklingsprocessen overlader vi intet 
til tilfældet. Men alligevel skal hvert eneste produkt vise sit 
værd på markedet. Det interesserer mig naturligvis meget! 
Desuden giver brugernes erfaringer mig vigtige oplysninger 
om, hvorvidt designet er i orden eller ej. 

MF Slibemaskinerne RTS, DTS og ETS er de yngste 
familiemedlemmere. Hvor ligger den store udfor-
dring for dig?

T K  Ved vores el- og trykluftværktøjer bliver de tekniske og 
konstruktionsmæssige, men også de designmæssige ramme-
betingelser stadig mere komplekse. Dette gælder især for 
kompaktsliberne. De skal være meget højtydende, men også 
lette, handy og ergonomisk perfekte. Og over alt dette står 
kravet om at konstruere præcisionsværktøj med stor robusthed 
og lang levetid. 

MF Hvis en ny slibemaskine fungerer perfekt og ligger 
godt i hånden, mærker brugerne det med det samme. 
Findes der også udspekulerede produktegenskaber, 
som brugeren slet ikke opdager? 

T K  Hver maskine har jo en indvendig og en udvendig side. 
Således består huset som regel af plasthalvskåle. Set udefra 
skal disse skåle først og fremmest udformes funktionelt og 
ergonomisk rigtigt, og desuden skal de afspejle Festools forms-
prog. Indersiden af disse skåle skal opfylde helt andre krav, for 
den bidrager i væsentlig grad til, at vi kan anbringe elektronik 
og mekanik, gearkasse og motor så kompakt som muligt på 
meget begrænset plads.

MF For eksempel de kulfrie EC-TEC motorer. 

T K  Netop. Samtidig er der ikke kun tale om en motor, men 
om et yderst intelligent drivkoncept. EC-TEC arbejder uden kul 
og er derfor vedligeholdelsesfri. Skulle værktøjet nærme sig 
det kritiske område, reducerer EC-TEC automatisk strømtil-
førslen og ydelsen. Det er funktionelle produktegenskaber, 
som betaler sig direkte for kunden: effektivt og vedligeholdel-
sesfrit med op til ti gange længere levetid og lavest mulige 
energiforbrug.

MF Hertil kommer, at stort set ingen produkter fra 
Festool står alene, men altid skal fungere i systemet. 

T K  Det stemmer. Og det spiller en afgørende rolle ved 
ethvert nyt produkt og ved hver videreudvikling. Lad os blive 
ved slibemaskinerne excentersliberen, deltasliberen og ryste-
pudseren. De står hver især alene, men blev udviklet sammen 
som lille familie. Til systemet hører også de passende tilbe-
hørsdele og forbrugsmaterialer. For at sikre rent arbejde kan 
man tilkoble en handy støvpose eller en af vores CLEANTEC 
støvsugere. Desuden er der til hver maskine det passende 
opbevaringssystem i SYSTAINER. Kort: Vi udvikler og udformer 
altid i systemer.

MF Hvor meget tænker og designer I ud fra brugernes 
synspunkt?

T K  Når vi arbejder, sidder der altid en bruger på vores 
skulder – i det mindste imaginært (griner). Men, alvorligt talt: 
Vi har mange kunder, som vi har haft gennem en lang årrække. 
Og også ved nye kunder er forventningerne meget høje. Derfor 
kan vi slet ikke tillade os at se bort fra deres synspunkter. Ved 
hver ny produktidé spørger vi os, hvad brugerne har brug for, 
og hvordan vi kan gøre deres arbejde lettere. På grundlag af 
dette afledes helt konkret beslutninger vedrørende dimensio-
neringen og udformningen af et værktøj.

→ I takt med udviklingen defineres og 
udformes utallige produktegenskaber, 
der i sidste ende gør arbejdet lettere 
for kunden.

”I indviede kredse 
betragtes en håndværker, 
der arbejder med Festool- 
maskiner, som en profes-
sionel med meget høje 
kvalitetskrav. Produktet 
fortæller altså også en 
hel del om sin ejer.”

FESTOOL MAGASIN 
№1 Godt er ikke godt nok

Look Inside



46 47

FESTOOL MAGASIN
№1 Godt er ikke godt nok

Look Inside



48 49

”EC-TEC motoren arbejder 
uden kul og er derfor 
vedligeholdelsesfri.”
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MF Hvem tager disse beslutninger? 

T K  Det sker i fællesskab med de implicerede udviklings-
kolleger på holdet. Indre og ydre, ergonomi, funktion og 
mekanisk konstruktion er så tæt knyttet til hinanden, at man 
slet ikke kan betragte disse elementer løsrevet fra helheden. 
Desto vigtigere er det, at jeg i produktets opståelsesfase har 
et tæt samarbejde med de kolleger, der er ansvarlige for  
udvikling, anvendelsesteknik, konstruktion, produktion og 
produktledelse. Hver enkelt bidrager med sin kompetence og 
erfaring. Og på holdet er vi altid enige om, at godt ikke er godt 
nok for os.

MF Hvad kendetegner især produktdesignet fra Festool?

T K  Som sagt, så indvirker produktdesignet altid direkte på 
de vigtigste Festool produktegenskaber. Derudover er det lyk-
kedes os at udvikle et klart, tidløst, letforståeligt og samtidig 
emotionelt produktsprog. Denne klarhed og kontinuitet er efter 
vores opfattelse ekstremt vigtig, forbundet med en høj genken-
delsesværdi. For til syvende og sidst transporterer hvert enkelt 
produkt de værdier, som Festool står for. 

MF Den legendariske produktdesigner Jonathan Ive  
har bevirket, at Apple-produkter så at sige udløser 
en ”Must have”-impuls. Fungerer det også ved 
el-værktøj?

T K  Vores værktøj er jo ikke forbruger- eller livsstilspro-
dukter. Alligevel spiller vores produkters status en stor rolle. 
I indviede kredse betragtes en håndværker, der arbejder med 
Festool-maskiner, som en professionel med meget høje kva-
litetskrav. For så vidt fortæller produktet også en hel del om 
sin ejer. Det kan ganske vist ikke sammenlignes med Apple, 
men det gør os alligevel lidt stolte. 

Timo Kuhls blev født i Stuttgart. Han har studeret industrielt design 
på Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, på ENSCI in 
Paris og Aalto University i Helsingfors. Han tog sin Master of Euro-
pean Design i Stuttgart med et designprojekt for Festool. Siden 2008 
har Timo Kuhls arbejdet som produktdesigner hos Festool.

← Den kulfrie EC-TEC motor er 
ekstremt robust og har op til ti 
gange længere levetid.
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SLIBNING

En hurtig og høj slibeeffekt eller et særligt fint sliberesultat – opgaverne bestemmer kravene,  
Festool slibemaskinerne leverer svaret.

UDSUGNING

Kraftig ydelse for ren luft og rene arbejdspladser. Støvsugere fås i forskellige  
størrelser og til alle støvklasser.

BELYSNING

Se alt. Arbejd mere nøjagtigt. Med det passende lys til enhver situation.  
SYSLITE familien sørger altid for optimale lysforhold.

PRODUKTOVERSIGT
Vores bedste. Til malere. Enkeltvis og i system.

LANGHALSSLIBER  
PLANEX EASY LHSE 225

LANGHALSSLIBER  
PLANEX LHS 225

PREMIUM-SLIBEPAPIR  
GRANAT

EXCENTERSLIBER  
ETS EC 150

EXCENTERSLIBER  
ETS 125 R

EXCENTERSLIBER  
ETS 150

RYSTEPUDSER  
RTS 400 R

DELTASLIBER  
DTS 400 R

EXCENTERSLIBER  
ROTEX RO 90 DX

EXCENTERSLIBER  
ROTEX RO 150

STØVSUGER  
CLEANTEC CTL SYS

STØVSUGER  
CLEANTEC CT MIDI

STØVSUGER  
CLEANTEC CT 26

STØVSUGER  
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

ARBEJDSLAMPE  
SYSLITE DUO

ARBEJDSLAMPE  
SYSLITE KAL II

AKKU ARBEJDSLAMPE  
SYSLITE UNI

KONTROLLAMPE  
SYSLITE STL 450

FESTOOL MAGASIN 
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The Sound of Festool.

Radioen SYSROCK med det kompakte design, lave vægt og frem for alt den 
enestående lydkvalitet. Du kan høre din favoritmusik via FM eller Bluetooth og 
samtidig kan du altid høre, når du ringes op af kunderne. Findes nu også som 
digital radio DAB+.

Yderligere information findes på www.festool.dk/sysrock

Radioen SYSROCK – nu også som digital radio
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