
MALERUDGAVE
EFTERÅR & VINTER 2019

№ 6

04  FOCUS NYE KRÆFTER TIL MALERFAGET  20  TOOLS ALTID MOBIL MED FESTOOL AKKU VÆRKTØJ 32  DEDICATION MALER-
FAGET I HOLLAND ER REN ”SCHILDERKUNST”  44  TOOLS BEHANDLING AF DØRE MED ETS EC 150 OG LS 130  48  LOOK INSIDE 
UDVIKLING AF PRODUKTER TIL KUNDEN OG MED KUNDENFE

ST
O

O
L 

M
A

G
A

SI
N

  
  

  
M

A
LE

R
U

D
G

AV
E 

  
  

EF
TE

R
ÅR

 &
 V

IN
TE

R
 2

01
9 

  
  

№
 6



INDLEDNING

Kære læser!

Er du begejstret for malerfaget? Det er vi i hvert fald! Det mærker vi hver gang,  

vi udarbejder vores magasin. I House of Colour i Zürich mødte vi for  eksempel  

engagerede mennesker, som begejstrer unge for malerfagets mangfoldighed.  

I Holland og Schweiz mødte vi to malere, som virkelig har udført fremragende  

projekter.

Selvfølgelig gør vi ikke nogen hemmelighed ud af, at vi og mange andre er begejstrede 

for vores værktøj og systemer. I denne magasinudgave præsenterer vi et omfattende 

udvalg af akku værktøj til malere, som er ideelle til byggepladsen.Vores Systainere 

må heller ikke mangle, det er klart. Den nye generation, fortæller tre begejstrede 

herrer i slutningen af magasinet, åbner op for helt nye muligheder på vejen til og 

fra byggepladsen.

Efter at vi i sidste udgave havde fokus på professionel vinduesrenovering, vil der 

denne gang være masser af tips og forslag til behandling af døre. Samtidig præ-

senterer vi det værktøj, der sammen udgør vores dørtrio. Lad dig begejstre!

Med venlig hilsen

Festool Danmark



03

2004 32

INDHOLD

04
Focus
UNG OG EFTERSPURGT
Malerfaget mangler ny arbejdskraft. 
House of Colour i Zürich gør noget  
imod det.

48
Look Inside
I BEDSTE HÆNDER
Hvorfor Festool lægger stor vægt  
på at udvikle produkter til kunden  
og med kunden.

56 
Inspiration
TILBAGE TIL HÅNDVÆRKET
Bauhaus-skolen blev grundlagt  
for 100 år siden, hvilket fra starten 
krævede mere håndværk.

30
Knowhow
HYBRIDMALING
Hvad man skal være opmærksom  
på ved professionel  bearbejdning  
af vandbaseret  hybridmaling.

42
Solutions
RIGTIG BEHANDLING AF DØRE
Hvordan man opnår perfekte resultater 
trin for trin ved behandling af døre. 

16 
Colors & Surfaces
HAUS HEIMAT
Et imponerende byggeprojekt,  
hvor arkitektur og håndværk  
spiller +perfekt sammen.

32 
Dedication
SCHILDERKUNST
Hollænderen Erwin Jansen har  
specialiseret sig i renovering af  
vinduer og døre.

20
Tools
ALTID MOBIL
Stærke akku værktøjer fra Festool til 
slibning, skruning, boring og skæring.

38
Colors & Surfaces
LIGE TIL AT FORELSKE SIG I
En hollandsk landejendom er blevet 
 genopdaget og vækket til live med  
masser af farver.

44
Tools
DØRTRIO
Det optimale værktøj til  opfriskning  
og renovering af døre.

58 
Små hjælpere

59
Impressum

47
Lost & Found
OPDAGE GAMMELT
Døre fortæller historier om  tidligere 
tider og venter på at blive genopdaget.

FESTOOL MAGASIN 
№ 6



0504 UNG OG 
EFTERSPURGT

FESTOOL MAGASIN 
№ 6

Zürich
Schweiz

Focus
Ung og efterspurgt



0504

FESTOOL MAGASIN 
№ 6

Focus
Ung og efterspurgt

Malervirksomheder skriger på ny arbejdskraft. 
Der findes ingen patentløsning på, hvordan man 
begejstrer og vinder unge mennesker for maler-
faget. Men hos House of Colour i Zürich får man 
en ide om, hvordan det kan lykkes.
 Tekst Fotografi
 Ralf Christofori Torben Jäger
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D et er en fantastisk atelierbygning. På det åbne værksted 
med ovenlys er malerlærlinge meget koncentreret om 
deres arbejde. Der høres ikke en lyd. Selv mobiltelefo-

nerne er sat på lydløs og ligger et eller andet sted, hvor ingen 
savner dem. De fremtidige malere er i første eller andet læreår. 
De kan allerede meget, men det, de laver her, er helt specielt. 

Malerfagets fulde mangfoldighed
De er to om at lave et ornament af linjer og flader: På papiret 
opstår der florale og geometriske mønstre, tegneseriefigurer 
eller graffititags. Matteo Laffranchi, værkstedschef hos House 
of Colour i Zürich, giver de unge på ”lærlingekurset” alle de 
kreative friheder, de har brug for. Han holder kun øje med, at 
udkastene bliver til maleri. Lærlingene lærer  nemlig forskel-
lige vådt-i-vådt kalke- og pudseteknikker at kende i dag. Og 
udkastene skal udføres på forberedte tavler i sgraffito-teknik. 
Denne teknik er flere århundreder gammel, men alt andet end 
velkendt hos lærlingene. Det er en vidunderlig måde at lære 
malerfagets mangfoldighed at kende på. 

Malervirksomheder i omlandet sender deres lærlinge på 
”lærlingekursus” i House of Colour. Zürichs malermesterfor-
ening betaler for kurset. De kommer hver dag i en uge. De 
lærer, hvordan man selv blander limfarve, pastelkridt eller 
kalkpuds. De eksperimenterer med forskellige maleteknikker 
som f.eks. ådring og marmorering. David Keist, afdelingsleder 
for håndværk og materiale, viser de unge, hvordan man kan 
imitere træ ved hjælp af øl, og hvad det kommer an på inden 
for dekorationsmaling. Intet er tør teori. 

Motivere – eksperimentere – afprøve
”Det er skønt at se, hvor ambitiøst lærlingene -arbejder”, siger 
David Keist. ”Det er måske overdrevet at tale om selvrealisering, 
men man kan mærke, at de er på rette hylde.” Han er måske 
også selv årsagen til, at begejstringen er så stor Han leven-
degør håndværk som ingen anden, ved nærmest alt om gamle 
og nye maleteknikker, kommer med tips og tricks og fortæller 
meget om tidligere og moderne byggekultur. Denne kultur, som 
lever af malerfagets mangfoldighed, videregiver han til de unge. 
Og de er utroligt opmærksomme, videbegærlige og eksperi-
menterende. 

Malerfaget skriger 
på ny arbejdskraft. 
På ”lærlingekurset” 
i House of Colour får 
man indtryk af, at 
der allerede er fundet 
nye folk.

→ Deltagerne på ”lærlinge-
kurset” arbejder meget 
motiveret og koncentreret.

↓ Påføre og skrabe af: Med 
sgraffito-teknikken lægges 
der  lagvis mønstre og farver.
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”Det er skønt at se, hvor 
ambitiøst lærlingene 
arbejder. Man kan mærke, 
at de er på rette hylde.”
David Keist, afdelingsleder for håndværk  
og materiale i House of Colour

Er det den arbejdskraft, som håndværksbranchen og ikke 
mindst malerfaget har så hårdt brug for? Her i House of Colour 
får man nærmest det indtryk. 

Vinde unge mennesker for malerfaget
Det kan godt være, at lærlingene på kurset er  glædelige und-
tagelser fra reglen. Eller er det måske ”schweiziske forhold”, 
der ikke kan bruges som forbillede? ”Jeg tror ikke, at situati-
onen i vores land er meget anderledes end i andre lande”, siger 
Roger Suter, som er ansvarlig for området ”videreuddannelse” 
i Zürichs malermesterforening. ”Her er antallet af lærlinge 
også faldet med 30 procent. Desto vigtigere er det at vinde 
motiverede og talenterede unge mennesker. Vi kan ikke vente 
på, at de kommer til os. Vi må gøre opmærksom på malerfagets 
attraktivitet”. 

Det samme mener Isabel Birk fra ”Bundesverband Farbe 
Gestaltung Bautenschutz”, som er den tyske brancheforening 
for malere: ”Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et af frem-
tidens vigtigste emner – også i malerbranchen. Men det nytter 
ikke at stikke hovedet i sandet. Vi må gøre noget, så flere ser 
mere positivt på faget. Det arbejder vi på. Og det vil vi også 
hjælpe malervirksomhederne med”. Uddannelsestallene er 
ganske vist alarmerende, men der er grund til håb. Ifølge det 
tyske centralforbund for håndværkere steg antallet af indgåede 
lærlingeaftaler i byggebranchen med 3,3 procent i 2018 i for-
hold til foregående år. -Hele håndværkerbranchen kunne for 
fjerde år i træk registrere en stigning i antallet af nye aftaler. 

Kunstnerisk ud- og videreuddannelse
Stefanie Wettstein, leder af House of Colour i Zürich,  har fulgt 
denne udvikling, siden skolen blev grundlagt for mere end tyve 
år siden. ”Taler man om kvalificeret arbejdskraft inden for 
håndværk, bør man også gøre sig tanker om, hvordan kvalifi-
kationerne kan opnås”, understreger hun. ”Det gør vi ved at 
vise unge mennesker de kunstneriske  muligheder inden for 
malerfaget.” Foruden det  årlige lærlingekursus tilbyder House 
of Colour også efteruddannelsen ”Farvedesign i byggeri” og 
videreuddannelsen ”Design i håndværk”, som afsluttes med 
en erhvervseksamen. Desuden er der en diplomuddannelse til 
”designekspert inden for håndværk”. Det drejer sig om vide-
reuddannelseskurser til håndværkere fra alle fag. Vigtigt er, at 
håndværkerbranchen ikke mister arbejdskraft på grund af 
sådanne kvalificeringsforanstaltninger, siger Agatha Zobrist, 
områdeleder for uddannelse: ”Næsten alle, der videreuddanner 
sig hos os, -kommer fra håndværksbranchen og vender også 
tilbage dertil igen efter uddannelsen.”

← David Keist videregiver sin 
enorme viden om gamle og  
nye maleteknikker til de unge.

↓ Krævende malerhåndværk  
er forlængst ikke mere kun et 
mandejob.
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↑ Forskellige maleteknikker  
kræver også det rigtige værktøj.

← Lærlingene er utroligt videbe-
gærlige og -ekperimenterende.

↓ Matteo Laffranchi, værksteds-
chef hos House of Colour, vejleder 
de unge.

FESTOOL MAGASIN 
№ 6

Focus
Ung og efterspurgt



12 13

HOUSE OF COLOUR, ZÜRICH
House of Colour blev grundlagt for over 20 år siden. Initiativet kom 
fra professionelle malere, der i første omgang fokuserede på udvik-
lingen af uddannelsen ”Farvedesign i byggeri”. Kort tid efter blev  
-videreuddannelsen ”Design i håndværk” startet sammen med syv 
brancheorganisationer. Skolens oprindelige fokus på farvedesign 
blev udvidet til ”Erhvervsskole for design i håndværk og arkitektur”. 
Med ”Instituttet for design i håndværk og arkitektur” har huset lø-
bende udbygget sin forsknings- og rådgivningskompetence inden  
for områderne farve, materiale og håndværk.
» www.hausderfarbe.ch

De unge lærlinge på lærlingekurset er langt fra en diplomek-
samen. Men muligheden synes de er spændende. Og kunstne-
risk ved de allerede nu en hel del. Ved den afsluttende præ-
sentation bedømmer Roger Suter de kunstværker, som 
drengene og pigerne har lavet på kurset og er begejstret. At 
hans lærling Alexandra fra hans  egen virksomhed har deltaget 
i kurset, er han selvfølgelig glad for. ”I er priviligerede, at I har 
mulighed for at skabe noget så fantastisk”, siger han af fuld 
overbevisning. Dino Frey fra Festool, som besøger skolen på 
lærlingekursets sidste dag, forklarer i samtale med lærlingene, 
at malerfaget er alt andet end en ensrettet gade, hvor alle 
vægge males hvide. Der åbner sig hele tiden nye perspektiver 
og muligheder for velkvalificerede håndværkere. 

Faglig stolthed og anerkendelse
Dino Frey er selv udlært maler og arbejder som  kursusleder 
og instruktør. Han gør ikke kun reklame for værktøjet fra 
Festool, men også for malerfaget. Og det på verdensplan. ”Den 
ud- og videreuddannelse, som I får i jeres virksomheder og her 
i House of Colour, er virkelig storartet”, giver han de unge 
kollegaer med på vejen: ”Der er ikke mange, der kan det, I kan. 
I kan være stolt af jer og jeres fag.” Denne vision har House of 
Colour haft lige fra starten: ”En vision om mere faglig stolthed 
og anerkendelse inden for håndværk”, som det hedder på 
hjemmesiden. Og fordi det ikke kun er en velment præambel, 
gøres der alt for at formidle håndværkerfagets kunstneriske 
mangfoldighed. Det er af uvurderlig værdi, når det gælder om 
at begejstre unge mennesker for malerfaget. Og det er en 
enorm berigelse for alle.

”Den ud- og videreud-
dannelse, I får i jeres 
virksomheder og her 
i House of Colour, er 
virkelig storartet. Der 
er ikke mange, der kan 
det, I kan.”
Dino Frey, Festool kursusleder og instruktør

↓ Dino Frey fortæller de unge, 
hvor fantastisk en maleruddannelse 
de får.
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↑ Ved afslutning af lærlingekurset 
præsenterer lærlingene deres kunst-
værker.

→ Malerfaget omfatter langt mere 
end savsmuldstapeter og hvide vægge.
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INSPIRATIONSKILDE
Samlingen af arkitekturoverflader i House of 
Colour er genial! Og ikke bare for malerne på 
”lærlingekurset”. Samlingen er en berigelse 
for alle, der vil udnytte de håndværksmæssige 
designmuligheder til det yderste.
Tekst: Anja Soeder | Fotografi: Torben Jäger

↓ I samlingen af arkitek-
turoverflader oplever  
de unge hele malerfagets 
-spektrum.
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SAMLING AF ARKITEKTUROVERFLADER | www.ao.hausderfarbe.ch
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House of Colour i Zürich har i årevis -samlet alle typer maling, puds og forar-
bejdningsteknikker. Spektret rækker fra traditionel kalkpuds og træimitationer 
til moderne interferenseffekter. Resultatet er en højst inspirerende samling  
med 300 prøver, som alle er produceret på eget malerværksted. Og for at så 
mange som muligt kan få gavn af samlingen, er samlingen også tilgængelig på 
internettet. 
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 Tekst Fotografi
 Ralf Christofori Valentin Jeck
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Colors & Surfaces
Haus Heimat

Weggis
Schweiz

En grandios villa på et stykke land, der i  folkemunde kaldes 
”Heimat-Wiese” (hjemstavnsengen), beliggende fantastisk ved 
sydbredden af Vierwaldstättersøen. Sådan forestiller man sig 
et byggeprojekts happy end, som også kunne have forløbet helt 
anderledes.
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Det er lykkedes for Stephan 
Buehrer, Martina Wuest og 
David Keist at bevare husets 
charme og historie.

↑ En blinkende  ”guldbarre”  
kroner afslutningen mellem  
stolpe og bjælkeværk.

← Reducerede farver, udsøgte 
materialer og klare kanter på  
badeværelset.

↓ Den gamle trætrappe  
er -nænsomt bejdset med  
valnødde- og løgskaller.
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N u hvor alt er færdigt, og alle detaljer fremstår storslået 
og samtidig diskret, er det nærmest, som om man kan 
høre huset trække vejret. Dets hjerte banker af glæde 

mere end 90 år efter, at det blev bygget. Man mærker det inden- 
og udenfor, på overfladerne og i væggene. ”Alt, hvad man ser, 
har jeg rørt ved”, siger David Keist. 

Keist er ikke nogen shaman, der udfører undere ved håndspå-
læggelse, men udlært maler. I løbet af sin forholdsvis korte 
karriere har den 31-årige tilegnet sig en enorm kunnen og 
viden. Og måske vigtigere endnu: en holdning, som man sjæl-
dent møder i hans -branche. At han blev hentet af Stephan 
Buehrer og Martina Wuest til projektet Haus Heimat i Weggis, 
kom så at sige som et kald. Og David Keist fulgte kaldet, fordi 
de to arkitekters holdning svarede perfekt til hans egen. 

Synliggørelse af gammelt materiale og rumlayout 
Oprindeligt var alt anderledes planlagt. Bygherren havde planer 
om at modernisere og renovere den 3-etagers villa fra 1926  
på en klassisk og energivenlig måde. ”Meget af det, der ken-
detegnede bygningen, ville følgelig have gået tabt”, husker 
Stephan Buehrer. ”Hele husets charme ville dermed være øde-
lagt.” Sammen med sin partner kunne Buehrer overbevise 
bygherren om at gå en anden vej for at bevare husets charme, 
atmosfære og ikke mindst historie.

”Det gamle materiale og rumlayout skulle blive synligt igen”, 
siger Martina Wuest. Og her kom David Keist på banen. Alene 
til den udvendige facade blandede og påførte han 16 forskellige 
olielasurer. Den gamle trætrappe blev ikke bare malet brun, 
men bejdset med valnødde- og løgskaller. Parketgulvets mate-
riale er lige så vigtig for rumfornemmelsen som Champagne- 
kridtet på lofterne. 

Udtryk for indre overbevisning 
På denne måde er det lykkedes for maleren og arkitekterne at 
-give udtryk for deres indre overbevisning. Indfølende, bære-
dygtigt og konsekvent. Ville der ikke være den lille, fine faux 
pas, som de tre så at sige har tilladt sig som en lille indrøm-
melse til bygherren: en forgyldet støtteplade mellem stolpe og 
bjælkeværk, som de kalder ”guldbarren”. Så meget glans er 
tilladt. Og hører selvfølgelig også med til en happy end.

SORT PUDS
Sortfarvet kalkpuds 
uden  tekstur

STRUKTURPUDS
Sprøjtepuds  
med middel 
 kornstørrelse

TRÆFACADE
Pigmenteret li-
nolielasur  
på fyrretræ

PARKET 
Dækkende olielag 
på fyrretræsplanker

TRÆLOFTER
Organisk limfarve 
med Champag-
ne-kridt 

GULDBARRE
Forgyldning med 
oliegrund og 
 transferbladguld

HAUS HEIMAT
Arkitekter: idA – buehrer wuest architekten, Zürich
Malerfirma: wrkstadt – David Keist, Dübendorf, CH
Færdiggørelse: 2019

↑ Tre eksperter, en holdning  
(fra v. mod h.): Stephan Buehrer, 
Martina Wuest og David Keist.
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Tools

ALTID MOBIL

Den digitale verden satser på mobile 
 enheder – det samme gør malerfaget! 
Festool tilbyder derfor et stort udvalg 
af stærke akku værktøjer.
Tekst: Anja Soeder | Fotografi: Thomas Baumann | Illustration: Patrick Oltean
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↑ Skræddersyet til  mobil  
anvendelse: et udvalg af  
Festool akku værktøj til malere.
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Komfortabel slibning og perfekte resultater med Festool 
akku sliberne.

Åbne lofter er flotte og giver mere luft. For maleren er de dog 
en udfordring. Uanset om bjælkerne skal fritlægges eller de 
skrå vægge beklædes, og der måske også skal indbygges et 
tagvindue, får man en stiv nakke og lamme arme af bare at 
tænke på alt det arbejde, der er forbundet hermed. 

Med tunge maskiner kommer man ikke langt. Akku sliberne 
er her det rigtige valg. Festool kan tilbyde tre forskellige akku 
maskiner: Rystepudseren RTSC 400, deltasliberen DTSC 400 
og excentersliberen ETSC 125. De er ideelle til mobil anven-
delse. De er kompakte, handy og lette, så også énhåndslibning 
over hovedhøjde er forholdsvis let. Og fordi støvfrit arbejde også 
er vigtigt, når der arbejdes mobilt, er akku sliberne udstyret 
med en -støvpose, der sikrer en fremragende støvudsugning. 

Det kraftige 18 V batteri med en kapacitet på 3,1 Ah er udviklet 
specielt til at kunne sidde i akku sliberens greb. Sammen med 
den kulfrie EC-TEC motor leverer den en høj effekt og en opti-
mal  virkningsgrad. Og det konstant, hvis man vælger sættet 
med to batterier. Fordi batteriets ladetid er kortere end drifts-
tiden. Akku sliberne muliggør således hurtigt og mindre træt-
tende arbejde med perfekte resultater: fra grovslibning til 
-finslibning, på store overflader og ud til kanterne. De kan 
derfor nærmest anvendes overalt.

EKSPERTTIP:
Til hver akku sliber fås der en passende Festool 
PROTECTOR. Den sættes på slibehovedet som 
afstandsholder. Dette muliggør skånsom slibning 
langs med kanter, så møjsommelig efterbearbejd-
ning undgås.

MOBIL SLIBNING 

Vores stærke akku slibere letter arbejdet der, hvor det er svært:  
over hovedhøjde, i hjørner eller skjulte vinkler.

Fordele
 › Stærk: 18 V-batterier med en kapacitet på 3,1 Ah
 › Udholdende: Batteriernes driftstid er længere end ladetiden
 › Støvfri: Egen udsugning med støvpose og i  kombination med  
en Festool støvsuger

Anvendelsesområder
 › Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde
 › Enhåndslibning af især små og smalle overflader
 › Alle akku slibere kan tilsluttes -lysnettet med plug it-netadapteren

EXCENTERSLIBER ETSC 125
 › Forslibning eller finish af små overflader, grovslibning af  
overgange på reparerede overflader

DELTASLIBER DTSC 400
 › Kantnær slibning af forskellige materialer, især vindues- og  
dørprofiler eller kassettedøre

RYSTEPUDSER RTSC 400
 › Afslibning af maling og lak på vinduesrammer, dørkarme og  
taggesims

FESTOOL MAGASIN 
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Akku sliberne fra 
Festool er ideelle 
til mobil anvendelse 
i enhver situation. 
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Festool akku skruemaskinerne er efterhånden også uund-
værlige for malere ved  monteringsopgaver.

18 V power i topform. Så meget kraft er der i akku skrue- og 
-boremaskinerne fra Festool. Spørger man eksperterne, svarer 
ydelsesdataene til de tidligere bilkort: et drejningsmoment på 
maks. 60 newtonmeter ved op til 3.800 omdrejninger pr. minut 
i 4. gearI 4. gear? Ja! Festool akku slagbore-/skruemaskinen 
PDC 18 er -rent faktisk udstyret med en 4-trins-gearkasse, 
som leverer et optimalt drejningsmoment i enhver arbejdssitu-
ation. Foruden PDC 18 er der den lidt slankere akku bore-/
skruemaskine T 18 og den kraftigere akku borehammer BHC 18, 
der fører med bedste vægt/ydelsesforhold i 18 volt klassen. 

Men ydelsesdata er ikke alt. På byggepladsen eller ved mon-
teringsopgaver er det først og fremmest vigtigt at have den 
passende akku (bore-)skruemaskine til opgaven. Og her er alle 
tre helt perfekte. Fine detaljer og smarte funktioner gør led-
ningsfri skruning og boring endnu mere komfortabel. Alle er 
udstyret med en udholdende EC-TEC motor og en elektronisk 

momentafbryder. Med den smarte vinkelforsats når T 18 ind til 
enhver skjult skrue. På PDC 18 kan der aktiveres en aksial 
slagfunktion. BHC 18 er udstyret med vibrationsdæmpning, 
som optager og dæmper slagenergien, før den overføres til 
hænderne.

Skruning, boring, slagboring, hamring – hvad den ene ikke kan, 
klarer den anden. Og batteriet kan udskiftes med et batteri med 
samme spændingsklasse, så man kan arbejde videre uden 
afbrydelser. Et kraftfuldt og fleksibelt system.

EKSPERTTIP:
Hvis du står på stigen og vil skifte mellem boring 
og skruning uden at holde pause, kan du let og hurtigt 
udskifte værktøjet med CENTROTEC værktøjspatro-
nen og bitsholderen.

18 volt power i system: 
Festool har den passende 
akku skrue- og boremaskine 
til enhver  opgave.
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MOBIL SKRUNING OG BORING 

Vores akku skrue- og boremaskiner er handy, fleksible og opnår 
maksimal virkning – også der, hvor det undertiden er  benhårdt.

Fordele
 › Stærk: 18 V-batterier med en kapacitet på 3,1 Ah og 5,2 Ah
 › Udholdende: Kulfri EC-TEC motor med lang levetid
 › Kraftbesparende: Ergonomisk konstruktion og perfekt  
afbalancering

AKKU BORE-/SKRUEMASKINE T 18
 › Universalskruemaskinen til almindeligt monteringsarbejde  
som f.eks. opsætning af gipsplader, møbelmontering,  
montering af fodlister samt arbejde over hovedhøjde

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE PDC 18
 › Den handy slagbore-/skruemaskine til montering af hylder  
eller gardinstænger samt boring i materialer som f.eks. sten  
og hule mursten

AKKU BOREHAMMER BHC 18
 › Kraftpakken med det bedste vægt/ydelsesforhold til boring  
i massive materialer som f.eks. beton eller komfortabel  
montering af dyvler i isoleringsmateriale

FESTOOL MAGASIN 
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Ledningsfri skæring og savning med akku multiværktøjet og 
den helt nye akku vinkelsliber fra Festool.

VECTURO OSC 18 er et kraftigt akku multiværktøj, der fås 
med forskelligt tilbehør til præcist og støvfrit arbejde. Og 
den nye akku vinkelsliber AGC 18 er ideel til skæreopgaver. 
Begge fås nu også uden ledning. Et 18 volt batteri leverer 
rigelig med effekt. 

Med VECTURO OSC 18 er det let som ingenting at afskære let 
beskadiget træ, fjerne vindueskit eller afkorte -træprofiler. 
Akku multiværktøjet kan anvendes til utroligt  mange opgaver. 
Takket være værktøjsholder StarlockMax og gennemtænkt 
stabiliserings- og udsugningstilbehør er den den intelligente 
systemløsning, når der stilles høje krav til -ydelse, komfort 
og præcision ved støvfri -savning, -skæring og skrabning.

På akku vinkelsliberen AGC 18 kan omdrejningstallet indstilles 
op til 8.500 o/min og dermed tilpasses materialet. Festool har 
udstyret vinkelsliberen med en indkapslet motor og indstøbt 
elektronik, så den er godt beskyttet mod støv. Samtidig er 
motor og hus adskilt fra hinanden for at reducere vibrationerne 
i hånden. Blød opstart, overbelastningsbeskyttelse og motor-
bremse samt temperaturovervågning beskytter brugeren – og 
maskinen!

EKSPERTTIP:
Akku værktøj er en enorm hjælp, især når det skal gå 
stærkt. Men man glemmer tit at tænke på helbredet. 
Arbejd aldrig uden beskyttelsesbriller, når du saver 
eller sliber!

MOBIL SKÆRING OG SAVNING

To enegængere har beriget Festools akku program på det  
seneste: Akku multiværktøjet VECTURO OSC 18 og  akku  
vinkelsliberen AGC 18.

Fordele
 › Stærk: Kraftig kulfri EC-TEC motor
 › Vibrationssvag: Hus og motor er fuldstændig adskilt
 › Materialetilpasset: Trinløst regulerbart omdrejningstal

AKKU MULTIVÆRKTØJ VECTURO OSC 18
 › Hurtig udskiftning af savklinger og -tilbehør uden brug af værktøj
 › Fjernelse af vindueskit og afkortning af dørkarme
 › Dyksnit i gipsplader eller kompositmaterialer kan udføres  
med støvudsugning

AKKU VINKELSLIBER AGC 18
 › Ideel til skære- og slibeopgaver
 › Afkortning af metalprofiler eller gevindstænger
 › Slibning af lamineret metal og stærkt forvitret træ
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Akku multiværktøjet 
anvendes, når der skal 
skæres præcist, mens 
-akku-vinkelsliberen 
mere er til det grove.
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↑ Underholdende: Arbejdet går let-
tere fra hånden med musik – og det 
overalt med batteriradioen SYS-
ROCK. 

→ Oplysende: Den ledningsfrie 
 arbejdslampe SYSLITE KAL II leverer 
ensartet lys, også på svært tilgænge-
lige arbejdssteder.

Arbejdslampen SYSLITE 
KAL II og radioen 
SYSROCK BR 10 er 
de perfekte ledsagere 
på byggepladsen.
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Arbejdet går lettere fra hånden med lys og musik, og det 
overalt med SYSLITE KAL og SYSROCK. 

Arbejdslampen SYSLITE KAL II viser sine mobile kvaliteter på 
byggepladsen, når man er den første, der kommer ud på byg-
gepladsen om morgenen eller den sidste, der forlader bygge-
pladsen om aftenen, og når der skal arbejdes uden strøm  
i råbyggeri.SYSLITE KAL II har ikke brug for strøm. Den kan 
anvendes med batteri – i hånden, på skruetvinge eller stativ. 
Den har en enorm bred spredning på 170° og er derfor ideel til 
oplysning af mellemstore flader. 12 højtydende lysdioder leverer 
bedste lysforhold, også på svært tilgængelige arbejdssteder. 

Radioen SYSROCK BR 10 sørger ikke for mere lys, men for 
bedre humør. Uanset hvor du opstiller eller ophænger den 
kompakte batteriradio, så er lydkvaliteten fremragende. Du 
kan indstille din yndlingskanal via UKW eller DAB+ og afspille 
telefonens  playliste på SYSROCK. Takket være Bluetooth® med 
handsfree-funktion kan du endda også snakke i telefon via 
radioen. SYSROCK er den perfekte ledsager. Hvor som helst. 
Når som helst. På byggepladsen, værkstedet og i fritiden.

Mere mobilitet, mere service: Fri Original Service** i 3 år på 
værktøj, batterier og ladere.

Et værktøj er mere værd med den rigtige service. Dette gælder 
også for akku værktøj, der konstant er i brug. Hver afbrydelse 
koster tid og penge. Egentlig. Men hos Festool er det anderledes. 
Hvis du registrerer dine akku slibemaskiner, får du adgang til 
3 års fri service. Og det ikke kun på værktøj, men også på bat-
terier og ladere – uden ekstra omkostninger. Med All-inclusive 
garantien* og den ”Fri Originale Service**” (se informationen 
til højre) er du og dit værktøj altid sikret optimalt.

EKSPERTTIP:
Kørselstid er ladetid. Derfor fås SYSLITE KAL II med 
et praktisk billadekabel. Kablet passer i enhver ciga-
rettænder, så du ikke behøver at famle rundt i mørke, 
når du kommer ud på byggepladsen.

MOBIL LAMPE OG RADIO

Den ledningsfrie arbejdslampe SYSLITE KAL II lyser op på  
byggepladsen, mens batteriradioen SYSROCK BR 10 sørger 
for underholdning.

ARBEJDSLAMPE SYSLITE KAL II
 › Lampen kan placeres fleksibelt uden risiko for at falde over  
ledningen

 › Ensartet og blødt lys med en spredning på 170°
 › Brudsikkert hus sikrer robusthed og lang levetid
 › Drift med internt batteri, Festool batterier eller strømforsyning

RADIO SYSROCK BR 10
 › Kompakt design, lav vægt, perfekt lyd
 › Robust konstruktion med fleksibel, brudsikker antenne
 › Bluetooth® med handsfree-funktion
 › Drift med Festool batterier eller strømkabel

MERE MOBILITET
En oversigt over alle Festool akku produkter findes på vores hjem-
meside:
» www.festool.dk/produkter/akku-produkter

SERVICE OG MERE

Fri original service** – også på batterier
3 års fri All-inclusive garanti. Vores reparationsservice i særklasse. 
All-inclusive garantien* omfatter også typiske sliddele som f.eks. 
-kul, kuglelejer og tætningsringe.Det er endda helt gratis i de  
første tre år. Og det bedste af det hele: Denne garanti gælder også 
for batterier og ladere.

Opdag flere Festool serviceydelser på: 
» www.festool.dk/service

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage 
efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

** ”Fri original service” dækker ikke beskadigelse af forbrugsmaterialer 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.
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HYBRIDMALING
Vandbaseret hybridmaling er fremtiden. Ikke bare, fordi det er godt for miljøet 
og helbredet, men også, fordi kvaliteten bliver bedre og bedre. Den nyeste 
generation af hybridmaling er alt andet end middelmådig med hensyn til  
bearbejdning, flydeevne og overfladestabilitet. Vi har samlet alle vigtige 
 informationer.

EGENSKABER

Hvad er hybridmaling? Kun en ny trend 
eller en overbevisende bindemiddel-
kombination på vandbasis? Faktisk 
kombinerer hybridmaling det bedste  
fra to verdener, nemlig fordelene ved 
opløsningsmiddel- og vandbaserede 
laksystemer. Kombinationen af forskel-
lige bindemidler gør -hybridmaling  
ideel til både brede og specielle opgaver. 
Som regel er det kombinationer af 
 alkydharpiksemulsioner samt acrylat- 
og polyurethandispersioner.

FORDELE

Vandholdig hybridmaling giver et over-
fladeresultat med lignende egenskaber 
som ved opløsningsmiddelbaserede 
produkter. Takket være det lave indhold 
af organiske opløsningsmidler er de 
nærmest lugtneutrale og har en lavere 
emission ifølge VOC-direktivet. I nogle 
EU-lande må der endda kun bruges 
vandfortyndbare produkter indendørs.

Alt efter laksammensætningen giver  
de  forskellige typer bindemidler 
 alkydharpiks, acrylat og polyurethan 
 forskellige positive egenskaber:

 › Acrylat giver høj  fleksibilitet, vedva-
rende elasticitet og  gulningsfrie 
overflader.

 › Alkydharpiks giver en længere 
arbejdstid og en hårdere belæg- 
ningsfilm.

 › Polyurethan øger den -kemiske 
bestandighed og sørger for hurtig  
tørring.

På grund af den hurtige tørring  
kan der påføres flere lag på en  
dag. Sammenlignet med gamle 
 akrylsystemer har hybridmaling  
en betydeligt bedre vedhæftning.  
Døre og vinduer kan altså lukkes  
efter tørringen uden at risikere, at  
overfladerne klæber sammen. 

ULEMPER

Hybridmaling er sammenlignet med 
 traditionel opløsningsmiddelholdig  
maling mere følsom over for  frost.  
Tørre- og arbejdstider afhænger stærkt 
af temperaturen og luftfugtigheden. 
 Hybridmaling har ingen isolerende  
virkning på træ eller metal. Der  skal  
altså først påføres  specielle rustbeskyt-
tende og isolerende lag. 

SAMMENSÆTNING

3 – 10 % opløsningsmiddel

20-47 % tilslag
 › Blødgører til harpiks
 › Skumdæmpningsmiddel
 › Fyldstoffer
 › Konserveringsmiddel

50-70 % vandindhold
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BEARBEJDNING

Hybridmaling skal påføres med en  
tilstrækkelig lagtykkelse, da for lidt  
materiale giver en dårlig flydeevne.  
Det er selvfølgelig også vigtigt at  bruge 
det rigtige værktøj. Mens ruller har vist 
sig at være bedst til glatte døre, males 
profilerne på fyldningsdøre med pensel.

Pensler med syntetiske fibre eller  
-børster optager mere materiale og  
afgiver det mere jævnt. -Syntetiske  
børster er desuden lettere at rengøre,  
og malingen tørrer ikke så hurtigt ind.

Malerruller til hybridmaling består  
af specialblandinger som f.eks. PU,  
-polyester eller mikrofibergarn. De 
 optager mere maling og giver en flot 
overfladefinish.

Airless sprøjtesystemer kan anbefales 
til lakeringsopgaver, hvor høj kvalitet  
og effektivitet spiller en stor rolle. Der  
er her også mulighed for at opvarme  
hybridmalingen og påføre maling med 
høj viskositet.

Som slibepapir til grovslibning  
og mellemslibning af hybridmaling  
anbefaler vi Festool GRANAT.

FLERE INFORMATIONER
Hvordan overfladen -forberedes optimalt 
ved behandling af døre, kan du også 
læse mere om i denne magasinudgave.
» Artikel på side 42

TRIN FOR TRIN

Alt efter bindemidlets type skal  
overfladerne males hurtigt og uden  
afbrydelser, fordi hybridmaling  
trænger hurtigt ind og tørrer hurtigt.   

 › Det anbefales at forberede -underlaget 
med en vandbaseret grunder eller 
vandbaseret forlak efter grovslibningen.

 › Påfør den nødvendige mængde jævnt 
og hurtigt på emnet.

 › Sørg for, at lagtykkelsen er tilstræk- 
kelig.

 › Den påførte maling udglattes umiddel-
bart herefter (undgå så vidt muligt 
synlige streger/penselstrøg). 

 › Udglat malingen med mikrofiberrullen 
eller en skumrulle med konkave sider 
for at opnå en høj overfladekvalitet.

 › Ved udglatning med pensel -anvendes 
der en fladpensel eller ringpensel  
med syntetiske børster.

 › Til sidst rulles eller stryges der hen 
over overfladen i længderetning -med 
en PU-skumrulle eller pensel.

SLIBNING

Hybridmaling har som regel et lavere 
indhold af fyldstof og en blødere overflade 
end konventionelle laksystemer. Derfor 
skal man være opmærksom på følgende 
ved slibning: 

 › Ved grov- og mellemslibning skal der 
anvendes slibepapir med en finere 
kornstørrelse (P320-P500) for at undgå 
synlige slibespor.

 › Ved afslibning skal man sørge for, at 
slibepapiret er egnet til vandbaseret 
hybridmaling.

 › Fordi vandbaserede laksystemer har 
en højere elasticitet, skal omdrejnings-
tallet reduceres, så overfladen ikke 
opvarmes så meget, og slibepapiret 
ikke tilstoppes.
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Dedication Hummelo
Holland

SCHILDER 
KUNST

På hollandsk hedder maleri ”Schilderkunst”, og man  
skelner ikke mellem kunst og håndværk. Ordet beskriver 
såvel Rembrandts genialitet som Erwin Jansens kunnen, der 
er maler i Hummelo. Vi har ledsaget ham på hans arbejde.

 Tekst Fotografi
 Ralf Christofori Simon-Paul Schempershofe
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D et regner og er lidt råkoldt på denne forårsdag, men de 
lavthængende skyer virker ikke trykkende i det flade 
landskab. I centrum af Hummelo, kun 15 kilometer efter 

grænsen til Tyskland, møder vi Erwin Jansen. Han byder os 
velkommen i malertøj og med et fast håndtryk. Vejret generer 
ham ikke, for han er vant til at arbejde meget udenfor. Han har 
ikke noget værksted og har heller ikke brug for det. Alt, hvad 
han har brug for, ligger i varevognen: Pensel og maling, to 
træbukke og tre Festool slibemaskiner. Jansen er næsten altid 
på  farten, arbejder hovedsageligt ude hos kunderne, ofte på 
flere  byggepladser ad gangen. Han har specialiseret sig i reno-
vering og restaurering af trædøre og -vinduer. Og dem er der 
mange af her på egnen. 

Maler i anden generation
Jansen er i starten af 50’erne. For mere end 30 år siden uddan-
nede han sig til maler og trådte i sin fars fodspor, der også var 
maler. ”Jeg har arvet begejstringen for faget fra min far”, for-
tæller han, ”som også gav mig en realistisk forestilling om, 
hvad det vil sige at være maler.” Erwin Jansen var i mange ansat 
i et stort  malerfirma, før han besluttede at gå sine egne veje.  
I starten af 2016 flytter han til Hummelo med sin familie  
og starter op som selvstændig. Og fordi Jansen er det  andet 
hyppigste navn i Holland, kalder han sit firma De Kastert:  
”Min familie boede i tidligere generationer et sted, hvor man 
gav alle med navnet Jansen et uofficielt tilnavn for bedre at 
kunne adskille dem fra hinanden. Vores familie hed dengang 
Jansen De Kastert.”

Den fine fornemmelse for tradition kommer ikke kun til udtryk 
i firmanavnet, men har Erwin Jansen også i blodet. For de 
fleste af de objekter, som maleren tager sig af, er flere årtier 
eller århundreder gamle: For eksempel de sammenhængende 
murstensfacader i Hummelo med de store vinduer, for det 
meste uden gardiner, og de mørkegrønne skodder. Og afsides 
liggende gårde omgivet af enge. I området lægger man stor 
vægt på at bevare de historiske huse, som præger bybilledet 
og landejendommene. Denne indstilling kendetegner også 
Jansens arbejde. ”Hver dør, hvert vindue og hver skodde kræver 
særlig omhu. De pudses ikke bare op. Jeg lægger vægt på at 
bevare deres karakter”, fremhæver maleren. 

Moderne værktøj og traditionelle pensler
Det kendskab og den viden, der er nødvendig, har Jansen  
tilegnet sig gennem mange års erfaring. På landejendommen 
”De Goedenberg” besigtiger maleren en ladedør, han vurderer 
tilstanden nøje og ved, hvad der skal gøres: Hvor meget origi-
nalt materiale, der skal fjernes med hvilket værktøj og hvilken 
farve, der skal påføres i hvilken farvetone. 

Med sit udvalg af Festool maskiner har Erwin Jansen mange 
muligheder. Til udsugning anvender Jansen enten den kom-
pakte CT MIDI eller SYSTAINER-støvsugeren CTL SYS, der let 
kan bæres over skulderen. Og ét værktøj holder maleren fast 
ved: Han påfører altid malingen med pensel. ”Mange malerfir-
maer anvender ruller, fordi det går hurtigere”. Men resultatet 
er ofte døde overflader. Det mener jeg ikke er forsvarligt på 
historiske bygninger”, fremhæver Erwin Jansen.

↑ For at kunne være så mobil  
som muligt har Erwin Jansen  
så at sige altid sit værksted med.

↓ Ankommer, pakker ud, går  
i gang: Sådan starter Jansen 
arbejdsdagen hos ”De Goedenberg”.
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Erwin Jansen er næsten 
altid på  farten, arbejder 
hovedsageligt ude hos 
kunderne, ofte på flere 
byggepladser ad gangen. 
Alt, hvad han har brug 
for, ligger i varevognen.

→ Forvitrede døre, der har brug for 
en kærlig hånd, forbereder maleren 
med slibemaskinen.

↓ Dørene males med en ringpensel 
– og med ”grachtengroen”, som er 
typisk for regionen.

Schilderkunst
DedicationFESTOOL MAGASIN 
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↑ Erwin Jansen laver perfekte 
penselstrøg med rolig hånd, også 
uden afdækning.

↓ Den historisk værdifulde  
landejendom vedligeholdes  
med stor respekt.
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SCHILDERSBEDRIJF DE KASTERT 
Erwin Jansen grundlagde sin enkeltmandsvirksomhed De Kastert  
i 2016. Om sommeren, når der er betydeligt mere arbejde, får han 
hjælp fra en pålidelig kollega. I 2018 blev han nomineret til den nati-
onale  Schildervaksprijs for projektet ”De Goedenberg”. Efter vores 
besøg er Jansen flyttet ind i nye lokaler i nabobyen Keppel, hvor han 
vil indrette et værksted.

Pensler efterlader tydelige spor, som holder historien levende. 
Og fordi vejret også har tradition for at være ustabilt, skal 
belægningerne være meget bestandige. På dage, hvor regnen 
står ned i stænger, preller vandet blot af på dørene, vinduerne 
og skodderne. For Erwin Jansen anvender  hovedsageligt olie-
maling. ”Den hybridmaling, som -forskellige producenter til-
byder i dag, er selvfølgelig mere tidssvarende, men opfylder 
ikke altid de samme krav til kvalitet som -oliemaling. Alligevel 
må jeg sige: Malingen bliver bedre”, indrømmer Erwin Jansen. 

Mobil enkeltmandsvirksomhed
Den øverste del af ladedøren er slebet og påført første lag 
maling. Nu skal malingen tørre. Til i morgen eller endda over-
morgen. Det kan tage sin tid ved oliemaling og temperaturer 
under 10 °C. Men -enkeltmandsvirksomheden De Kastert kan 
ikke tillade sig ikke at lave noget i mellemtiden. Den nederste 
del af ladedøren, hvor gamle kunstharpiksaflejringer i fugerne 
skal fjernes med -varmluft, pakker Erwin Jansen i bilen og 
stopper inde i byen, hvor han har andre maleropgaver.

Der bliver en indgangsdør på et historisk byhus malet. Døren 
er knaldrød og kan ses langvejs fra. Men farven opfylder de 
lokale krav til bevaringsværdige bygninger. Ellers måtte Erwin 
Jansen slet ikke anvende den røde farve. Han har allerede 
malet døren udenfor. Nu er det indersidens tur. Erwin Jansen 
lukker døren og er glad for at kunne arbejde indenfor i tørvejr 
på dette vidunderlige hus fra det 19. århundrede – og går i gang 
med arbejdet.

Flere historier fra malerverdenen finder du på: 
» www.festool.com/blog

”Jeg har arvet begej- 
stringen for faget fra 
min far, som også gav 
mig en realistisk fore- 
stilling om, hvad det 
vil sige at være maler.”
Erwin Jansen

↓ Erwin Jansen og Han van der Lans, 
en af de to beboere på landejendommen 
”De Goedenberg”.
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Tekst Fotografi
Ralf Christofori Simon-Paul Schempershofe
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”De Goedenbergs” historie går tilbage til 1780. Staldene 
stammer fra 1813, hovedbygningen fra 1915. I tidens løb faldt 
den hollandske landejendom i en slags tornerosesøvn. I 2016 
blev den vækket op igen.
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På den restaurerede 
landejendom 
”De Goedenberg” 
er alle rum forskellige. 
 Helt individuelle, med 
masser af  atmosfære, 
men med system.

← Værkstedet, hvor de historiske 
lysekroner restaureres, stråler  
i lyse farver.

↓ En dør har som bekendt  
to sider – her har de også to  
forskellige farver.
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D et kan ske, at man finder sit livs kærlighed, når man 
ikke er helt ung mere. Sådan var det for Saskia og Han 
van der Lans. Egentlig har de været et lykkeligt par  

i over 40 år, men har forelsket sig på ny: i et hus, i et projekt og 
også i et nyt liv, som de bytter deres gamle ud med. I 
 metropolområdet omkring Amsterdam, hvor de havde opbygget 
en succesfuld forretning med antikviteter og især antikke lyse-
kroner, fik de nok af det urbane liv. Derfor ledte de efter en gård 
eller ejendom på landet at flytte deres liv og arbejde til.  
I Hummelo fandt de det, de ledte efter: ”Da vi i januar 2016 
besøgte ”De Goedenberg” for første gang, gik vi rundt i rum-
mene med lommelygte i tusmørke og var med det samme 
begejstrede”, husker Han van der Lans.

Fritlægning og bevaring af original substans
Mødet med landejendommen var altså kærlighed ved første 
blik. Men projektet startede først nu for Saskia og Han van der 
Lans. For det gjaldt om at bevare så meget af den originale 
substans som muligt, der måtte fritlægges under store 
anstrengelser. Da størstedelen af nedbrydnings- og konserve-
ringsarbejdet var afsluttet, mødte de i september 2016 maleren 
Erwin Jansen. Han faldt også med det samme for landejen-
dommen og dens nye ejere. ”Vi havde fra starten samme  
forståelse for, hvordan huset skulle restaureres og indrettes 
farvemæssigt”, fortæller maleren fra Hummelo. 

Sammen udviklede de et raffineret farvekoncept på grundlag 
af historiske farver. Alle rum skulle være forskellige. Helt indivi-
duelle, med masser af atmosfære, men med system. Rummenes 
særlige atmosfære mærker man med det samme – i køkkenet, 
i spisestuen eller i arbejdsværelset. Systemet bag farvegivnin-
gen mærker man først ved andet blik. Alle dør- og vindue-
skarme er mergelhvide, men ellers danner altid to udsøgte 
toner en farveklang. Disse konstallationer anvendes både som 
grundfarve på vægge og lofter, men også på bjælkeværk og 
dørenes kassetter og profiler. Til dels også på møbler.

Et raffineret farvekoncept i professionel udførelse
Erwin Jansen udførte malerarbejdet yderst professionelt på  
to år. For Saskia og Han van der Lans, som efterhånden har 
indrettet deres nye liv på ”De Goedenberg” perfekt, var mødet 
med Erwin Jansen et lykketræf. Og fordi der altid er noget at 
lave, vender maleren gerne tilbage hertil: ”Dette projekt er 
 virkelig enestående, og der kommer sikkert ikke andre af denne 
type i mit (maler-)liv”, fortæller Jansen.

MERGELWIT 
Sikkens G0.05.85

BENTHEIMER 
CRÈME 
Boonstoppel 1609

GEEL GUMMI GUT  
IMITATIE MET 
 TITAANWIT 
Boonstoppel 1687

ORANJE 
Sikkens D4.23.71

PAARS DODEKOP 
MET TITAANWIT 
Boonstoppel 1637

FRANS LAKROOD 
Boonstoppel 1620

HELLBLAU 
Boonstoppel 1852

MINTGRÜN 
Sikkens K2.15.65

DE GOEDENBERG, HUMMELO – LANDGOED KEPPEL
Malerfirma: De Kastert, Erwin Jansen, Hummelo
Færdiggørelse: 2018
Nomineret til den nationale Schildervaksprijs i 2018

↑ Erwin Jansen har udviklet 
farvekonceptet sammen med 
Saskia og Han van der Lans.
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RIGTIG BEHANDLING AF DØRE
Åbn døren – mal døren – luk døren. Det lyder som et temmeligt skødesløst anlig-
gende. Så let er det dog ikke at behandle en dør ordentligt. Hvad du skal tænke 
på, hvilket værktøj og hvilke håndgreb, du skal bruge for at opnå gode resultater, 
beskriver vi her. Trin for trin.

Mulighed for fremstilling af en individuel  
slibesål med ”byg det selv”-sæt til alle fals-  
og profilformer.

Slibning med den individuelle slibesål er effektiv  
og letter arbejdet enormt, især hvis der er mange 
ens døre.

Svært tilgængelige steder ved slidser og  
overgange efterslibes evt. med den ekstremt  
fleksible slibepude. 

Dørens tilstand bedømmes (taget ned, liggende): Gamle belægninger kontrolleres, 
og skader i træet identificeres. 

Profiler og kassetter slibes med lineærsliberen 
LS 130. Den lineære slibebevægelse forhindrer,  
at slibemaskinen bevæger sig til siden.

Overfladen grovslibes med excentersliberen  
ETS EC 125 eller 150. Ved vandbaseret  
lak anvendes mindst korn P150/ P180, ved  
alkydharpikslak mindst P150.
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Slutbelægning påføres med pensel (profiler)  
og rulle (flader), evt. er flere arbejdsgange  
nødvendige.

Færdig! Men maleren er først virkelig færdig, når lakken er godt tør. Så kan dørbeslagene monteres  
og døren sættes op igen.

Før lakeringen er det vigtigt, at hele døren tørres  
af med en mikrofiberklud eller støvbindeklud for  
at opnå en perfekt finish.

Mellemslibning med ETS EC og slibepapir med 
korn P240-P500. Reducer omdrejningstallet for  
at undgå at opvarme eller slibe hul i den forlake-
rede overflade.

Efter fjernelse af den gamle belægning spartles 
ujævnheder, små huller og skader.

Svært tilgængelige steder ved slidser og overgange 
efterslibes evt. igen med håndslibemateriale. 

Grundig afstøvning af de slebne -overflader med 
afstøvnings- og støvbindeklud til malere, evt.  
med støvsuger, bøjning og penselmundstykke.

Døren stilles lodret og understøttes så vidt muligt 
med træklodser eller afstandsholdere på gulvet 
eller ind mod væggen.

Fladerne forlakeres med rulle, profilerne  
males med pensel. Lad det hele tørre godt  
(overhold producentens tørretid).
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M an behøver ikke at smide alt væk. Denne indstilling 
har hele generationer af malere givet os med på vejen, 
som mente at ødselheden var utilgivelig. De havde ret. 

Også i dag. Finder man en gammel dør med fine fyldninger på 
lossepladsen, ved man, hvordan det føles. Og konstaterer man 
så, at døren egentlig kun har brug for lidt professionel hjælp 
for at finde tilbage til gammel glans, tager man med det samme 
døren med hjem på værkstedet.

Let og nænsom slibning
Den kloge indsigt, at man ikke behøver at smide alt væk, ven-
der utvivlsomt tilbage, når man går i gang med at behandle 
døren på værkstedet. Her er det rigtige værktøj en god hjælp. 
Med Festool excentersliberen ETS EC 150 afslibes laklagene 
let og pålideligt. Når -omdrejningstallet er indstillet rigtigt, 
fjernes løse stykker uden for meget tryk, mens intakte flader 
slibes ned. Udsugning er selvfølgelig også meget vigtig, når 

DØRTRIO

Excentersliberen ETS EC 150 og line-
ærsliberen LS 130 DUPLEX skaber det 
optimale grundlag for opfriskning 
eller renovering af døre. Sammen  
med den kompakte støvsuger CT MIDI 
danner de en perfekt trio. Og så er der 
endda et lille ekstra plus.
Tekst: Anja Soeder | Fotografi: Thomas Baumann
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↑ Slibning af døre med ETS EC 150: 
Optimalt  arbejdstempo og automa-
tisk udsugningsregistrering, så der 
kan arbejdes støvfrit
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der slibes – den kompakte og kraftige CT MIDI udsuger støvet 
direkte. Det skåner luftvejene og forhindrer, at slibepapiret 
stopper til. Desuden giver støvfrit arbejde betydeligt bedre 
sliberesultater. 

Ved behandling af døre med dørkarm eller kassettedøre er 
lineærsliberen LS 130 DUPLEX ikke til at undvære. I falser og 
på profiler erstatter den  tidskrævende manuelt arbejde. Den 
lineære slibebevægelse med LS 130 -efterligner slibning med 
hånden, men når væsentligt hurtigere frem til et -perfekt resul-
tat. Og den klarer også de mest komplicerede  profiler. Hvordan 
fungerer det? Festool tilbyder slibesåler til de mest gængse 
profiler. Og som et lille ekstra plus giver det smarte selv-byg-
ger-sæt til LS 130 mulighed for at lave en individuel slibesål 
til enhver -profil. 

Maksimal fleksibilitet og kvalitet
Det giver masser af anvendelsesmuligheder og perfekte resul-
tater. Takket være plug it-systemet udskiftes kablet på værk-
tøjet og ikke i stikkontakten, når der skiftes maskine. Støvsu-
gerslangen sættes også bare i den nye maskine. Det synes 
måske at være bagateller, da sliberesultatet jo egentlig er det 
vigtigste. Men det er disse små detaljer, der gør dørtrioen til 
mere end summen af de enkelte dele. Det er noget, malerne 
skønner på. Og ikke mindst den gamle dør, der lå på losseplad-
sen. Efter en sådan vellykket overfladeforberedelse bliver den 
efter al sandsynlighed enten silkemat eller strålende blank 
igen alt efter, hvad du bedst synes om. 

EKSPERTTIP:
Til slibning af trædøre, der er malet med vandbase-
ret lak, anbefaler vi at anvende slibepapir med en 
kornstørrelse på mindst P150/P180, i tilfælde af 
alkydharpikslak mindst P150.

TRIOEN TIL PERFEKT SLIBNING 

Med ETS EC 150 og LS 130 DUPLEX er man perfekt udstyret  
til behandling af døre. CT MIDI er den  ideelle og kompakte  
støvsuger til de to slibemaskiner. 

EXCENTERSLIBER ETS EC 150
 › Egnet til omhyggelig grovslibning af overfladerne før maling
 › Ideel til større eller plane overflader som f.eks. dørkarme  
eller glatte dørplader

 › Vedligeholdelsesfri takket være kulfri  EC-TEC motor

LINEÆRSLIBER LS 130 DUPLEX
 › Mange anvendelsesmuligheder ved slibning af false eller -profiler
 › Profilsåler til de mest gængse profiler (11 stk.) 
 › Selv-bygger-sæt til fremstilling af individuelle slibesåler

KOMPAKT STØVSUGER CT MIDI
 › Støvfrit arbejde på værksted og byggeplads
 › Det ønskede sliberesultat opnås hurtigt og støvfrit 
 › Integreret Bluetooth® teknologi starter den kompakte  
støvsuger automatisk via Bluetooth® batteri eller fjernbetjening 

FLERE INFORMATIONER

Opfriskning af døre trin for trin
Hvordan det ønskede resultat opnås med dørtrioen -beskrives  
ovenfor trin for trin.
» Artikel på side 42

Værd at vide om hybridmaling
Hybridmaling er særligt egnet til maling af trædøre indenfor.  
Hvad det kommer an på i forbindelse med bearbejdningen,  
kan du også læse i denne udgave.
» Artikel på side 30
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BAGDØR

Fløjene på denne atelierdør fra en  fortryllende 
baggård i Prenzlauer Berg stammer formentlig  
fra 1920’erne, grafittien fra 1990’erne.

MODERNE GEOMETRI

Renoveringskrævende hoveddør, der formentlig 
stammer fra havekvarteret Frohnau i Reinickendorf 
i Berlin, der blev bygget i starten af det 20. århundrede.

BUTIKSDØR

Hvordan sliber og maler man de slanke lameller 
på denne sjældne butiksdør af egetræ? Ganske  
enkelt ved at åbne de indvendige glasfløje!

DDR-NOSTALGI

Original butiksdør fra Intershoppen på den  
østberlinske side af Friedrichstraße – med  
faste åbningstider og en jordbær, der vækker  
lysten til at slikke.

GARDERHØJDE FRA 1900

Det kræver format at montere denne mægtige,  
fire meter høje dør. Døren stammer oprindeligt  
fra ”Haus Unter den Linden” tilhørende stats- 
biblioteket i Berlin.

BAROK DOBBELTDØR

Tofløjet hoveddør med bølgeformet ovenlys,  
men uden glas, cirka to centner barokt  
fyrretræ, som tidens tand har gnavet godt i.

OPDAGE GAMMELT
Døre fortæller historier, og tror man ikke det, kan man spørge Olaf Elias.  
De døre, han samler og sælger i sit firma Historische Bauelemente, fortæller 
om livet på biblioteket, om tidligere moderne tider eller forbruget i DDR.

HISTORISCHE BAUELEMENTE, MARWITZ, TYSKLAND | Indehaver: Olaf Elias | www.historische-bauelemente.com
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I BEDSTE 
HÆNDER

Den geniale Festool Systainer blev opfundet i 1993 og er 
løbende blevet videreudviklet. Malermester Herbert Stitz 
var som kunde med lige fra starten. I samtale med Thomas 
Schuder og Oliver Seeger fortælleralle tre, hvorfor udvik-
lingen til kunden og med kunden altid har spillet så stor 
en rolle for Festool.

Interview
Ralf Christofori

Fotografi
Thomas Baumann & Torben Jäger
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FM: Hr. Stitz, jeg burde nu sige: Velkommen hos Festool! 
Men du er jo en gammel kending, ikke sandt?

H S: Jeg har arbejdet sammen med Festool i meget lang 
tid, kedeligt var det aldrig. For mig er det vidunderligt at kunne 
bidrage med mine erfaringer fra malerjobbet i udviklingen af 
værktøj. Jeg tror, at begge parter profiterer af det.

FM: Ser du det også sådan, hr. Schuder?

T S: Absolut. I produktudviklingen kan vi teste og simulere 
næsten alt. Men udvekslingen med brugerne er af uundværlig 
værdi. Som værktøjsproducent ønsker vi at hjælpe kunderne 
bedst muligt på deres arbejde. Og i sidste ende er det dem, 
der vurderer, om vi efterkommer dette ønske. Derfor inddrager 
vi dem målrettet i udviklingen og forbedringen af produkter. 

FM: Udviklingen af Systaineren for mere end 25 år siden 
var en ting, hvor du, hr. Stitz, var involveret som 
kunde?

H S: Ja. Der fandtes dengang metalkasserne med blå 
Festo-logo. De var rigtig tunge og ikke ordentligt indrettet til 
at -opbevare maskinerne. Festool havde arbejdet på en ny 
løsning siden starten af 1990’erne og spurgte os, hvad vi ville 
ønske os. Vi kom med mange ideer, som den første Systainer  
i sidste ende baserede på. 

T S: I grunden blev Systaineren jo udviklet på baggrund af 
en ny emballageforordning og -indførelsen af det duale 
system. Det vil sige, at vi måtte udvikle en emballage af et 
materiale, der kan bortskaffes rensorteret. Det syntes vi var 
for lidt. Vi ville mere. Nemlig ikke bare emballage, som man 
med det samme tænker på at smide ud, men en værktøjskuf-
fert af stabil plast med god plads og optimal vægt – og med 
et utroligt alsidigt og sammenføjeligt system.

FM: Firmaet TANOS, datterselskab af TTS Tooltechnic 
Systems, producerede Systaineren, ikke kun  
til Festool, men senere også til andre producenter. 
Hvorfor?

T S: Det var efter min mening en klog beslutning –  ikke 
mindst af hensyn til kunderne. For det ville være hovmodigt 
at tro, at vores kunder kun arbejder med Festool værktøj. Nej, 
det handlede her også om at tilbyde kunderne den bedste 
systemløsning på tværs af brancher og producenter.

→ Tre generationer: Øverst  
Oliver Seeger, Herbert Stitz  
og Thomas Schuder, nederst  
Systainerne i første, anden og 
tredje generation.

↓ Thomas Schuder har været  
i virksomheden i  35 år og -leder  
i dag det anvendelsestekniske 
område hos Festool.

”I produktudviklingen 
kan vi teste og simulere 
næsten alt. Men udveks-
lingen med brugerne 
er af uundværlig værdi.”
Thomas Schuder
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FM: ... og med et overbevisende resultat? 

H S: Ja bestemt! Systaineren var dengang det eneste 
 system af sin art. Og den overbeviste ikke bare mig, men masser 
af kunder. I det store hele. Og i detaljer. Den var meget stabil, 
blev tilbudt med et grundmål i fire forskellige højder, man 
kunne forbinde flere Systainere med hinanden ved hjælp  
af snaplåsene og på den måde spare transporttid på værk-
stedet eller byggepladsen. Hvad jeg især godt kan lide er,  
at Systainerne ikke kun kan bruges til at opbevare værktøj,  
men kan fyldes med alt muligt andet. Jeg har for eksempel en 
Systainer, der indeholder alt, jeg har brug for til at kontrollere 
underlaget. 

FM: Hvad kunden altså synes om er så at sige det enkle  
i det mangfoldige? 

O S: Ser man på Systaineren, kan man godt sige det. Og 
derfor har vi løbende forbedret systemet i fællesskab med 
kunderne. Det var jo også tilfældet i udviklingen af anden gene-
ration. Vi havde også der intensive workshops med udvalgte 
testkunder for at fortsætte Systainernes succeshistorie efter 
15 år. 

H S: Anden generation, der blev udviklet i 2008 og frem-
efter, var igen et stort spring, som man slet ikke lægger mærke 
til ved første blik. Systainernes sammenkobling og lukning var 
et væsentligt punkt: De var yderst praktiske, men man havde 
altid brug for begge hænder. Når man stablede og sammen-
koblede fire Systainere, skulle man åbne alle ”snaplåse” 
enkeltvis – og de gik undertiden i stykker på grund af den store 
belastning. Med det nyudviklede T-LOC system kunne man 
pludselig klare alt med én hånd: Lukke, åbne, sammenkoble.
Det var og er stadig en kæmpe lettelse.

FM: Efterfølgende blev Systaineren konstant videreudvik-
let efter kundernes ønske.

O S: Ja. Systemtanken, der jo går igen overalt hos os, nåede 
på et tidspunkt også vores støvsugere. Deres nye konstruk-
tion gjorde det muligt at tilkoble Sys tainerne direkte. Og 
Festool SYS-Cart rullebrættet gjorde det snart også muligt  
at rulle de stablede Systainere, selvom man ikke havde en 
støvsuger tilkoblet. Efter kundernes ønske udviklede vi for 
eksempel også den åbne værktøjskasse SYS-ToolBox, der kan 
stables på trods af det faste greb. 

T S: Takket være disse og mange andre udviklinger kan 
vores kunder i dag vælge mellem et bredt udvalg af produkter 
til transport og anvendelse, hvor alt passer sammen: Fra 
opbevaring af værktøj, materialer og forbrugsmateriale til 
forskellige transporthjælpemidler, strømfordeling, mobile 
arbejdsborde med spænde- og fastgørelsesmidler og mange 
andre muligheder.

← Herbert Stitz var som en af de 
første kunder med til at udvikle den 
første Systainer.

↓ Om et nyt system fra Festool også 
er egnet i praksis, er der ingen, der 
ved bedre end malermesteren.

”Der er en forventning 
om mobilitet, og vi er 
nødt til at bringe vores 
værktøj derhen, hvor 
der er brug for det. Den 
nye Festool Systainer³ 
med bilintegration er 
her sikkert en berigelse.”
Herbert Stitz
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FM: Nu står tredje generation af Systainerne for døren. 
Hvad kan man overhovedet forbedre i systemet?

O S: Systaineren har altid stået for maksimal fleksibilitet og 
variabilitet på værkstedet og byggepladsen. Det centrale 
spørgsmål var, hvordan vi kan hjælpe håndværkeren under 
transporten fra værkstedet til byggepladsen og tilbage igen. 
 I den forbindelse arbejdede vi fra Festool og TANOS tæt sam-
men med partnerfirmaet bott. Sammen udviklede vi til og med 
kunden en helt ny Systainer og bilindretning, hvor alt passede 
perfekt sammen. Foruden en holder til reolsystemet blev den 
nye Systainer³ med lavere højde for eksempel udstyret med et 
greb på den smalle side, som gør den lettere at bære og 
anbringe i bilindretningen. Herudover er der en lang række nye 
funktioner og forbedringer.

FM: Der er altså noget at glæde sig til? 

H S: I hvert fald. Jeg lægger stor vægt på ordentlige for-
hold i bilen. Måske er jeg her lidt gammeldags, men lastsik-
ring er ikke noget modefænomen, men en nødvendighed. Ikke 
mindst fordi vi malere – og det gælder også for andre fag – 
arbejder mere og mere ude på byggepladsen. Der er en for-
ventning om mobilitet, og vi er nødt til at bringe vores værktøj 
derhen, hvor der er brug for det. Den nye Festool Systainer3 
med bilintegration er her sikkert en berigelse.

Hvad vi ellers gør med og for vores kunder, kan du læse her: 
» www.festool.com/blog

HERBERT STITZ
I 1988 overtog Herbert Stitz det malerfirma, som hans far grundlagde 
i 1948 i Stuttgart-Heumaden. Herbert Stitz har som seniorchef imid-
lertid overdraget firmaet ”Stitz Maler + Raumausstatter” til sine 
børn Sandra og Tobias Stitz.

THOMAS SCHUDER 
Thomas Schuder er anvendelsesteknisk leder hos Festool. Han har 
været i virksomheden i 35 år. Han har en svaghed for værktøj af høj 
kvalitet og har altid ørerne åbne for kunden.

OLIVER SEEGER 
Oliver Seeger har været hos Festool siden 2016 og har arbejdet  
inden for området systemprodukter i 12 år med hovedvægten på 
-produktledelse og tilsvarende områder.

←  Oliver Seeger forklarer Herbert 
Stitz fordelene ved den nye Systainer3.

↓ Indblik og udblik: Sådan ser -bilin-
dretningen med de nye  Systainere3 ud.

”Sammen med TANOS 
og partnerfirmaet 
bott udviklede vi til 
og med kunden en 
helt ny Systainer og 
bilindretning.”
Oliver Seeger
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”Arkitekter, billedhuggere, malere, vi må alle tilbage til håndværket!” Det skrev 
ingen mindre end Walter Gropius i Bauhaus-manifestet. Det er præcist 
 hundrede år siden. I håndværket så han ”den skabende formgivnings urkilde”. 
Hvad arkitekten og grundlæggeren af Bauhaus startede med et hel gruppe af 
kreative hoveder blev fortsat i Dessau. Der byggede Gropius Bauhaus-bygningen, 
hvor der herskede en særlig ånd, der tog form og senere blev til en stilretning, 
der har haft betydning frem til i dag.

100 ÅR BAUHAUS | www.bauhaus100.de
Bauhaus-bygning i Dessau, Walter Gropius (1925-26) | Billede til venstre: Bauhaus-stiftelsen i Dessau / fotografi: Tadashi Okochi, 2010 / © (Tadashi Okochi) 
Pen Magazine, 2010 | Billede til højre: Fotografi: halbfett, 2008 / photocase.de / Bauhaus-stiftelsen i Dessau / © (Walter Gropius) VG Bild-Kunst, Bonn 2019.
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Tyskland

Inspiration
Tilbage til håndværket

TILBAGE TIL HÅNDVÆRKET
Tyskland og hele verden fejrer Bauhaus- 
bevægelsens 100 års jubilæum. Hvad der 
begyndte som kunstskole i Weimar i 1919, har 
altid været mere end det.
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SMÅ HJÆLPERE
Værktøjet fra Festool er legendarisk, de små hjælpere en velsignelse. 

De hjælper med at gøre arbejdet lettere og opnå bedre resultater.

» Mere nyttigt udstyr og tilbehør fra Festool finder du her: www.festool.dk/tilbehoer

FJERNBETJENING CT-F I/M-SET

Det er en god ting at kunne betjene sit værktøj på afstand. Vores CLEANTEC støvsugere med Bluetooth® modul kan tændes og 
slukkes med fjernbetjeningen på støvsugerslangen. Sådan slipper du i mange tilfælde for at skulle gå hen til støvsugeren. 
Bluetooth® modulet er integreret i den nye CT MINI og MIDI fra 2019. På støvsugerne CT 26, 36 og 48 kan modtagemodulet 
eftermonteres. Sættet med fjernbetjening indeholder alt, du har brug for. Og selvfølgelig kan man også betjene modtagemodulet 
på støvsugeren med Festool Bluetooth® batterierne.
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Til mere komfortabel slibning.

Akku deltasliberen DTSC 400: Med sin meget kompakte, ergonomiske 
konstruktion og en vægt på kun 1,4 kg er akku deltasliberen DTSC 400 
løsningen til kraftbesparende slibning i alle positioner. 

Se mere på www.festool.dk/startklar

Startklar.

Værktøj til de højeste krav
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