
GULVBRANCHEN  
SIKRER HØJ FAGLIGHED  
OG SYNLIGHED 

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF GULVBRANCHEN:

For gulventreprenører:

 > Talerør for gulvfaget: Du er sikret, at vi varetager dine interesser ved at 
skabe de bedste rammer for byggeriet generelt og for gulvbranchen speci-
fikt.

 > Gratis rådgivning: Du får som medlem gratis rådgivning om både faglige 
og tekniske forhold. Du kan trække på Gulvbranchens egen dygtige fag-
tekniske konsulent eller søge hjælp om nye vejledninger og anvisninger 
igennem videnportalen Gulvfakta.dk 

 > Opdateret viden om gulvfaget: Du bliver holdt ajour med nye love,  
bekendtgørelser, vejledninger, der har betydning for din virksomhed. 

For branchens leverandører:

 > Stærkt netværk: Du får mulighed for at deltage i vores netværksarrange-
menter og får dermed en tættere kontakt med dine eksisterende og poten-
tielle samarbejdspartnere.

 > Indflydelse på faglige og tekniske forhold: Du kan få indflydelse på Gulv-
branchens faglige og tekniske forhold ved at deltage i foreningens seks fag-
tekniske udvalg eller bidrage til videnportalen Gulvfakta.dk

GULVBRANCHEN varetager 
fagets interesser og har eget 
sekretariat i DI Dansk Byg-
geri. Vi forener entreprenø-
rer og leverandører inden 
for gulvbranchen, der be-
skæftiger sig med lægning af 
alle typer gulvbelægninger – 
linoleum, vinyler, tæpper, 
trægulve, fugefrie gulve og 
opbygning af mange typer 
undergulve.

Vi har seks fagtekniske ud-
valg, der ajourfører den fag-
tekniske viden og stiller den 
til rådighed – også for andre 
interesserede i byggeriet. 
Gulvbranchen understøtter 
værdikæden mellem gulv-
læggerfirmaer, entreprenø-
rer og leverandører.

Tlf. 3377 3377 — di.dk

http://www.gulvfakta.dk
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GULVBRANCHEN ARBEJDER FOR 
AT FREMME DINE INTERESSER 
OG BEVARE FAGLIGHEDEN

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Claus Christian  
Jensen
Chef for  
Gulvbranchen
Mail ccje@di.dk
Tlf. 7216 0153

ENDNU FLERE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF GULVBRANCHEN

VI STILLER SKARPT PÅ:

Forening

 > redskaber til at fremme en høj faglighed af 
gulvfaget.

 > du er med til at øve politisk indflydelse, så 
administrative byrder lempes.

 > unik adgang til potentielle samarbejdspartnere og 
netværk. 

Faglighed

 > medindflydelse på teknisk-faglig viden på 
Gulvfakta.dk.

 > adgang til personlig kontakt til Gulvbranchens 
fagtekniske konsulent.

 > ny viden om materialer, nye anvisninger eller 
tendenser fra foreningens seks fagtekniske udvalg.

Forretning

 > viden om og redskaber til at gøre det nemmere at 
drive forretning.

 > tilbud om kurser og efteruddannelse, der er 
specielt skræddersyet til Gulvbranchens 
medlemmer.

 > adgang til markedsdata (leverandører).

Formidling

 > viden generelt om byggeriet og specifikt om 
gulvbranchen igennem nyhedsbreve, magasinet 
GULV og på de sociale medier.

 > interessevaretagelse vedr. love og branchespecifikke 
problemstillinger.

 > udbredelse af kendskab til gulvfaget igennem 
artikler og debatindlæg samt deltagelse i DM og 
EM i Skills og messer.

Som medlem af Gulvbranchen får du også en række andre helt konkrete fordele:

Du kan markedsføre din virksomhed med Byg Garanti på din hjemmeside,  
i tilbud eller med streamere på din bil.

Du har mulighed for at blive tilknyttet Gulvbranchens uvildige kvalitetssikringsordning, 
Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). 

Du kan styrke dit netværk med kolleger og samarbejdspartnere ved at deltage i 
medlemsmøder og netværk.

Få mere at vide om vores branche og vores muligheder på www.gulvbranchen.dk
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