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Skodder kan være med til at spare på varmen .

Sæt skodder for vinduerne og spar
på varmen

Skoddesnedkerne taler varmt for at bruge skodder i kampen for at
reducere energiforbruget

Indvendige skodder med vip og luk funktion fra
Skoddesnedkerne kan spare op til 10 pct. på
varmeregningen. Samtidig, med at de på kolde dage holder varmen

inde, kan de en varm sommerdag, sikre kølighed, i boligen. Skodderne
fremstilles på Skoddesnedkernes værksted, efter hver enkelt opgave,
og er på den måde skræddersyet håndværk.

- Jeg valgte plantageskodderne til både soveværelset og
påklædningsværelset, fordi de både pynter, skærmer mod indkig
samtidig med, at det bløde dagslys kan strømme ind i rummet gennem
lamellerne der kan reguleres efter ønske, - et ekstra plus er at kvalitet

og service er helt i top, siger indretningsarkitekt Helen Wiggers. 

Arkitekt Erik Korshagen har valgt indvendige skodder med oplukkelige
lameller bla. fordi de indvendige skodder er en del af møbleringen og

giver boligen et eksotisk og eksklusivt præg.
- Med de bevægelige lameller kan man nemt styre lys og luftmængden
ind i boligen, siger arkitekten.
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Multihal vinder Den

Danske Lyspris 2013
Den nye multihal på Gammel
Hellerup Gymnasium fik i går
tildelt Den Danske Lyspris 2013
for et arkitektonisk stærkt
projekt, som gennem en
bevidst lyssætning tilføres en
forførende poesi med udsøgte
æstetiske oplevelser

Forsvaret køber 128

håndværkerbiler
Forsvarets Materieltjeneste har
købt 128 Nissan Navara pick-up
med hard top og special
konstrueret ladindsats

Gyldne tider for

kloakbranchen
De senere års voldsomme
skybrud og oversvømmelser har
fået politikerne til at åbne for
pengekasserne, og det giver
masser af arbejde de næste
mange år, siger formand for
Danske Kloakmestre Henning
Lübcke inden torsdagens
åbning af kloakmessen

Flere og flere bestiller

håndværkeren online
Det bliver mere og mere
almindeligt at håndværkeren
findes på nettet. Hos
3byggetilbud.dk oplever man
for tredje år i træk stor vækst i
antallet af modtagne bygge-
og renoveringsopgaver.
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