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Guldrandede kurve, LED-belysning, 
street-art på væggene og et elegant 
trægulv i sortolieret bøg fra danske 
Junckers danner fremover rammen om 
alt fra talentudvikling i lokalområdet til 
topkampe i den nyrenoverede basketbal-
larena The Regal i London. 

Det er danske Junckers, der har leveret 
gulvet, og som leverandør til bl.a. Dansk 
Håndbold Forbund er Junckers vant til at 
levere sportsgulve. Men det gulv, man 

Hidtil har stramme lovkrav til energi-
forbruget sat en stopper for elvarme 
i nye parcelhuse. Men nu baner en 
kombination af solceller på taget og 
elektrisk gulvvarme vej for miljøvenlig 
opvarmning, hvor boligejere kan nyde 
elgulvvarmens komfort, uden at strøm-
forbruget løber løbsk. Et nyt typehus 
har allerede integreret løsningen, der 
kommer fra Danfoss. 

Det er det 40 m2 store solpanel på taget, 
der gør hele forskellen. Her opsamles 
solens stråler, som omdannes til strøm. 
Da solen leverer al den el, der er behov 
for til elektrisk gulvvarme, er denne 
kombination nu et rigtig godt bud på, 
hvordan boligen kan opvarmes uden 
at belaste miljøet. Derudover bidrager 
løsningen med elgulvvarmens gode kom-
fortegenskaber.  

- Elektrisk gulvvarme er gået fra at 
være en energisynder til at blive en 
CO2-neutral varmekilde, fordi strømmen 
hentes fra solens stråler, når boligen skal 
varmes op. Løsningen sikrer, at familien 
ikke skal bekymre sig om varmereg-
ningen, da solcellerne producerer mere 
energi, end der er behov for. Samtidig 
får familien en varmeløsning, der giver 
et behageligt indeklima, siger salgschef 
Leif Olsen fra Danfoss.

Sikkert gulv 
på fødestuen 
På Hvidovre Hospital har man valgt 
gulvet Altro Uno, da der skulle nyt gulv 
på en af hospitalets fødestuer. I sådan et 
rum bliver gulvet ofte udsat for væsker, 
som gør gulvet glat og derfor farligt at 
gå på. 

Det er således meget vigtigt for perso-
nales og patienters sikkerhed, at der er 
skridsikkert gulv på netop en fødestue, 
forklarer Henrik Bülow fra Drifts- og 
Teknikafdelingen på Hvidovre Hospi-
tal:

- En typisk udfordring forbundet med 
sikkerhedsgulve er at kombinere rengø-
ringsvenlighed og skridsikkerhed. Da 
hygiejne naturligvis har topprioritet på et 
hospital, er det meget vigtigt, at gulvet er 
let at rengøre. I drifts- og teknikafdeling 
har vi derfor et meget tæt samarbejde 
med rengøringspersonalet. Altro Uno 
er et oplagt valg i forhold til andre 
typer gulvbelægning, når det gælder om 
at finde balancen mellem skridsikker-
hed og rengøringsvenlighed, og vores 
rengøringspersonale har oplevet rigtig 
gode resultater, når gulvet rengøres med 
maskine, siger han.

Et vigtigt led i en designproces er at 
skabe harmoni mellem forskellige mate-
rialer. Altro Uno findes i et bredt udvalg 
af varme og naturlige farver og bidrager 
dermed til større designfrihed. 

- Målet med indretning og materiale-
valg er at skabe en hjemlig stemning, 
udtaler Henrik Bülow.

-tibu

Dansk gulv til engelsk luksusbasketbane
Danske Junckers har leveret gulvet til den 
eksklusive basketarena The Regal i London

leverede til The Regal, var alligevel lidt 
ud over det sædvanlige.

Sortolieret bøg 
I forbindelse med World Basketball 
Festival i Brixton i den sydlige del af 
London den 30. juni ønskede sponsoren, 
Nike, at efterlade et stærkt og varigt 
mærke i bydelen, der kunne inspirere 
de unge basketspillere fremover. Derfor 

Solceller giver varme i gulvet
Et nyt stort solpanel leverer el, 
så gulvvarmen kan opvarme huset

Kombinationen med solceller og elek-
trisk gulvvarme er blevet lanceret i et af 
typehusproducenten Skovbos såkaldte 
Energi+-huse. Huset er blevet til i et 
samarbejde mellem netop Skovbo Huse 
og Danfoss, som står bag hele varme- og 
indeklimaløsningen med alt fra elektrisk 
gulvvarme og styring fra Devi til Dan-
foss-omformere og -ventilation. 

Optimalt indeklima
Det nye hus producerer, som navnet 
indikerer, mere energi, end det forbru-
ger. Energien, som solcellerne leve-
rer, dækker rigeligt energiforbruget til 
opvarmning fra Devis elektriske gulv-
varmesystem og et ventilationssystem 
med varmegenvinding. I samspil med 
den elektriske gulvvarme og trådløs 
styring af varmen i samtlige rum giver 
systemet et optimalt indeklima. 

- Varmen i hele huset styres via et lille 
centralt placeret panel, der gør det muligt 
at indstille temperaturen i alle rum ét sted. 
Samtidig er det nemt og hurtigt at justere 
varmen med det hurtigreagerende gulv-
varmesystem. Via ventilationssystemet 
får huset tilført ren, frisk luft, så der altid 
er et behageligt klima i boligen, siger Leif 
Olsen.  -tibu

Gulvet er i bøgetræ, der er behandlet med en sort olie og en sportslak.

indrettede man verdens måske mest cool 
basketballbane, komplet med street-art, 
guldrandede kurve og elektroniske tav-
ler – og ikke mindst et elegant trægulv i 
sortolieret bøg fra Junckers.

Den nyrenoverede state of the art-bane 
blev åbnet med stil af bl.a. Chicago Bulls 
NBA-stjernen Luol Deng. Han er selv 
vokset op i Brixton-bydelen og har trænet 
i klubben Brixton Topcats og i London 
School of Basketball, der nu officielt har 
fået overdraget The Regal.

Tanken er, at banen skal blive ’the 
new home of London basketball’ og fun-
gere som både udviklingssted for talenter 
og opvisningssted til store kampe. Af 
samme årsag er banen åben for alle, 
både skoleelever, elitefolk og nysgerrige 
begyndere.

Vinder frem i England
For Junckers er projektet i The Regal et 
godt eksempel på, hvor stærkt man som 
brand er vundet frem i Storbritannien. 
De senere år har man arbejdet målrettet 
på at blive den førende leverandør af 
sportsgulve, og det betyder, at man nu 
leverer gulve til en lang række sports-
haller, også til de helt store elitearran-
gementer.

Denne eksportsucces blev den Køge-
baserede virksomhed i øvrigt belønnet 
for med Eksportforeningens Diplom & 
Prins Henriks Æresmedalje ved et arran-
gement på kongeskibet Dannebrog under 
OL i juli.

-tibu


