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#extra stærk
DAFA ExFoilTM

Fra 1961-2020
Vores kunder

		

Find vej – direkte adgang
til/fra Holbækmotorvejen

		

Den faglige ekspertise
er i vater

		

FSC®-certificering
og bæredygtighed
XL-PRO
Stort udvalg – høj kvalitet

		

Fra ordremodtagelse
til vareudlevering

		

XL-BYG – landsdækkende
med lokale rødder

NYHED

dafa-group.com

dampspærrefolie med armeringsnet
# Langt mere bygbar end PE-folier
# Høj riv- og trækstyrke
# Fuld banebredde 215 cm og 270 cm
DAFA Hi-tack®
dampspærretape

ExFoil_XL_proffcenter.indd 1

DAFA Hi-tack®
universal rør- og
kabelkrave

#extra nemt
#extra hurtigt
#extra sikkert
#extra stærk

05-02-2020 09:41:17
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VELKOMMEN TIL

ROSKILDES NYE PROFFCENTER

Håndværkere og andre virksomheder bydes velkommen hos XL-BYG
Knud Larsen Professionel i Roskilde. Det 15.000 m2 store anlæg,
opført år 2020, er indrettet med fokus på den professionelles behov
med trælast, byggematerialer, værktøj, beklædning og maskiner af
høj kvalitet. I XL-BYG Knud Larsen Professionel står vores mål lysende
klart: Vi vil give håndværksvirksomheder på hele Sjælland de bedste
muligheder for at udføre godt og effektivt håndværk til konkurrencedygtige priser.

 asser af virksomheder i byggebranchen gennem en årrække har
m
satset på at betjene gør det selv-kunderne, vælger vi at gå mod
strømmen og samarbejde tæt med professionelle håndværkere og
øvrigt erhverv.

Egentlig er det meget enkelt: Vi bakker 100 procent op om vores
kunder – de professionelle håndværksvirksomheder. Så mens

Velkommen til
XL-BYG Knud Larsen Professionel i Roskilde

Med konsensus i det, vi siger og gør, forsikres vores kunder derfor om,
at vi lever op til vores parole i XL-PRO: GØR DET PROFESSIONELT

... fordi vi elsker træ
Tel. +45 7467 0600 • info@froeslev.dk • www.frøslev.dk

FRA 1961
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1961

Knud Larsens søn, Jesper Larsen, overtager
den daglige drift og ledelse. På dette tidspunkt
har afdelingen både byggecenter og trælasthaller og servicerer både professionelle og
gør det selv-kunder.

Knud Larsen Tømmerhandel grundlægges på Gammel Køge Landevej
i Hvidovre af tømmerhandler
Knud Larsen.

1986

2009

Knud Larsen Byggecenter
udvides med en afdeling til
professionelle kunder på
Hammerholmen i Hvidovre.

Virksomheden
indtræder i den frivillige
kæde XL-BYG.

2015

2020

Virksomheden udvides yderligere
med en professionel afdeling på
Gammel Marbjergvej i Roskilde.
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TIL 2020

Vi har gjort din hverdag mere enkel
Vi har samlet de vigtigste informationer inden for tag, facade, tagrender
og porte i en lille håndbog.
Find den sammen med vores andre kataloger på lindabkatalog.dk
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Novopan

Klimagulv
Gulvvarme til alle husets rum

Sundt indeklima

Sænk gulvvarmen
1-2 °C under normalt
og opnå samme
lune komfort.
Varmen ligger dejligt
nær dine fødder.

Hurtig og
simpel montage

Kan udføres i
eksisterende huse og
ældre etagehuse.

kronospan-vendeplader-ann185x140mm.indd 1

Bæredygtigt

Novopan Klimagulv er
genbrugstræ
til gavn for os selv
og fremtidige
generationer.

Grøn gulvvarme
nu og i fremtiden

Godkendt
og certificeret.

Hurtigt. Enkelt. Økonomisk.

Kan leveres som
Svanemærket

Kontakt os for nærmere
information.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Pindstrup | 8550 Ryomgård |
Tlf. 8974 7400 | Danmark
Spar tid med
Novopans vendeplader til sales@kronospan-dk.dk |
Novopan Klimagulv.
kronospan-dk.dk
Undgå at fræse
vendespor.
03.02.2020 11.02
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VORES

KUNDER

Hos XL-BYG Knud Larsen Proffcenter har vi en
bred kundegruppe.
Hver dag hjælper vi både tømrere, murere
og entreprenører med at finde de helt rigtige
materialer og værktøjer til deres næste projekt,
og derudover er vi også leverandør af kvalitets
materialer til skoler og institutioner med
håndværkerafsnit eller -fag.
Selv om 9 ud af 10 af vores kunder har en
håndværksbaggrund, servicerer vi også gerne
kunder fra andre bi-brancher, og leverer blandt
andet arbejdstøj til en række andre erhvervsvirksomheder såsom smede- og produktionsvirksomheder.

HAR SKIFTET NAVN TIL

Adgangskontrol

Dørgreb

Nød- og
panikbeslag

ASSA ABLOY leverer komplette
dørløsninger til byggeprojekter
og sikrer, at alle produkter passer sammen.

Dørlukkere og
dørautomatik

El-låse

Låsesystemer

8

FIND VEJ –

DIREKTE ADGANG TIL OG FRA HOLBÆKMOTORVEJEN
Vi vil være den sjællandske håndværkers foretrukne proffcenter, og
med en central placering lige ud til Holbækmotorvejen har vi gode
forudsætninger for dette. Kommer du fra vest, vil du kunne nå det nye
byggecenter på under 1 minut fra afkørslen, mens du fra østsiden kan
nå os på under 3 minutter.
Hent selv dine varer i vores nye afhenterområde
Ud over let adgang til og fra motorvejen er vores mål at være den
mest afhentervenlige og fleksible forretning i området. Det betyder, at

vores kunder har mulighed for selv at afhente deres varer – også efter
lukketid.
Når du ikke forbi forretningen inden for vores normale åbningstid,
har du mulighed for at hente varerne senere. Når dine varer er pakket
og klar til afhentning, modtager du en SMS med en adgangskode til
porten og en vejledning til, hvor du finder dine varer. På den måde kan
du afhente dine varer, når det passer dig.

En global
leverandør af
forarbejdede
produkter fra
bæredygtige
svenske skove
PLASTLISTER TIL BOLIGEN - DET MILJØVENLIGE VALG

www.vida.se

www.primolister.dk
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Med XL-PRO app’en
kan du:
Roskilde

Gammel Køge Landevej
Hammerholmen

• Logge på XL-PRO.DK
med din brugerprofil
• Se den seneste tilbudsavis
• Få tips og gode råd
• Finde produktdata
• Læse faglige artikler
• Få digitale forbrugsservice

Downloades via
Apple App-store til iPhone
og Google Play til Android.

WANNATELL

Byggeri på havnen i Fredericia beklædt med C260 brandimprægneret Thermowood Fyr, der ikke kræver vedligeholdelse. Tegnet af: Schmidt Hammer Lassen Architects. Bygherre og totalentreprenør: A. Enggaard A/S.
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Byg verden bedre
Når du bygger med bæredygtigt træ fra Södra, gavner du både
klimaet og miljøet. Det lover vi.
Du kan være med til at bygge verden bedre ved
i langt højere grad at anvende træ som byggemateriale. Beton er skyld i øget C02-udledning
i atmosfæren, hvorimod træ optager og lagrer
C02, så det samlede klimaregnskab hele tiden
forbedres.

kemi, hjælper du også miljøet. Træet er gjort
naturligt modstandsdygtigt mod råd og svamp
ved hjælp af den patenterede thermobehandling, hvor vi udelukkende anvender høj varme
og damp. Facader beklædt med Thermowood
behøver slet ingen vedligeholdelse.

Södra sørger for, at skovene ikke forsvinder
Hver gang Södra fælder et træ, udplanter vi
helt op til otte nye. På den måde bevarer vi det
samlede skovareal, samtidig med at vi øger
vedmassen. Selvom forbruget af træ til byggeri
vokser, er du derfor med til at sikre skovenes
fortsatte eksistens, når du køber træ fra Södra.
Alt Södras træ stammer naturligvis fra bæredygtig skovdrift og har FSC- eller PEFC-certifikat.

En del af noget større
Södra er en skovvirksomhed ejet af 51.000 skovdyrkere. Vi lever af skovene og værner om dem
som vores kæreste eje. Vi har gennem generationer taget ansvar for skovene, og tager det også
for de kommende.

Vi leverer også Svanemærket træ
Beklæder du dine facader med Svanemærket
Thermowood Fyr, som ikke indeholder giftig

byg verden bedre.indd 1

Ring til os på 4848 8200, få en snak med en af
vores medarbejdere og bliv inspireret til at
bygge verden bedre.

www.sodra.dk, T: 4848 8200

03-02-2020 11:26:16
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15.000 m

2
Vores
store anlæg, opført år 2020,
er indrettet med fokus på den professionelles behov
med trælast, byggematerialer, værktøj, beklædning
og maskiner af høj kvalitet.
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DEN FAGLIGE EKSPERTISE

ER I VATER

Det nye proffcenter i Roskilde er et professionelt byggecenter
med fokus på B2B-salg, og det sætter naturligvis høje krav til vores
medarbejdere.
Vi sætter en ære i at holde vores ord og vi prøver altid at gøre tingene
lidt bedre. Det betyder, at vi hele tiden er opdateret, så kunderne
kan få en professionel sparring og service. Vores faglige ekspertise
er vores ansigt udadtil. Det er den, der får kunderne til at vende
tilbage. Ethvert byggeri er unikt, og XL-BYG Knud Larsen Professionels

p ersonale besidder alle faglig og individuel viden og har tæt sam
arbejde med branchespecialister, rådgivere og konsulenter, som
kan komme med på byggepladserne for råd og vejledning. Det giver
innovative og værdiskabende løsninger.
Alle ansatte hos Knud Larsen Proffcenter i Roskilde er branche
uddannede, og de er klædt på til at handle, rådgive og samarbejde
med kunderne om at finde de rigtige løsninger.
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FSC®-CERTIFICERING
OG BÆREDYGTIGHED
Hos Knud Larsen Proffcenter i Roskilde ønsker vi at være
frontløber inden for bæredygtighed. Derfor køber vi vores
varer hos sporbare leverandører, som sikrer, at vores
materialer lever op til gældende krav og certificeringer,
herunder FSC®-certificeringen. FSC®-mærket er en garanti
for træ og papir, du kan købe med god samvittighed. I en
FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven
kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en garanti for, at
dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der
arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr
og ordentlig løn.
Én ting er, at vi er opdaterede, en anden er, at vi ønsker at
holde vores kunder opdaterede. Derfor afholder vi en række
gå-hjem-møder, infoaftener og oplæg for vores kunder,
så de også ved, hvordan de kan arbejde bæredygtigt i
fremtiden.

Bosch
PartnerKoncept

Scan og læs mere

- Dit professionelle fordelsprogram

Bosch Professional making the PRO more efficient
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Eternitpladens afløser
i 100 % ren skiferler
Ravensberger Light®
Verdens letteste tegltagsten på kun 27,5 kg/m2
gør det ofte ikke nødvendigt at forstærke spærene.
Fås i 5 flotte farver:

NATUR RØD

DYB SORT
Glansværdi 6

LAVARØD
Glansværdi 2

GRAPHIT KRYSTAL
Glansværdi 49

SORT
Glansværdi 92

Vallensbækvej 26-28 - DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 33 79 33 66
www.vmeyer.dk info@vmeyer.dk
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XL-PRO
Med XL-PRO har du altid let adgang til alt nødvendigt materiale og
informationer. Hjemmesiden XL-PRO.dk er udviklet til erhvervskunder,
og her har du mulighed for at handle online, se bestillinger, finde
fakturahistorik og indhente tilbud, uanset om du er på byggepladsen
eller hjemmekontoret.
På denne side kan du lære mere om, hvordan XL-PRO fungerer, og
hvordan du kan få gavn af onlineportalen.
www.xl-byg.dk/xl-pro

Energirenovering
og nybyggeri
- vi leverer materialerne til dit byggeprojekt!

Vi har materialerne til
en miljøvenlig
energirenovering eller
nybyggeri!

A
B
C

Læs mere om alle
vores produkter på:
jackon.dk

D
E
F

Jackon Radonsikring

G
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Jackon Varmvæg
Jackon Gulvvarme

RADONSIKRING

EFTERISOLERING

Jackoboard®
Jackon Super EPS®-facade
Jackon Thermomur®
Jackon Thermodræn®

GULVVARME

BADEVÆRELSE

FACADEISOLERING

TILBYGNING

jackon.dk

KÆLDER
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1.500 m2 håndværkerbutik med

et bredt sortiment af værktøj, beslag, el-værktøj,
arbejdsbeklædning, forbrugsvarer, etc.
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STORT UDVALG
– HØJ KVALITET

XL-BYG Knud Larsen Professionel har sørget for det helt store udvalg til den
kræsne professionelle håndværker og er leveringsdygtig i hele paletten af
byggevarer: fra en velassorteret trælast til tunge og lette byggematerialer. Dertil
kommer den 1.500 m2 store håndværkerbutik med et bredt sortiment af værktøj,
beslag, el-værktøj, arbejdsbeklædning, forbrugsvarer, etc.
Vi samarbejder med anerkendte leverandører og producenter på alle områder, og
alle produkter i vores sortiment lever op til de krævende europæiske standarder.
Vi er selvfølgelig FSC®-certificeret. Det er vores kunders sikkerhed for, at træet, de
køber, er produceret under hensyntagen til bæredygtig skovdrift.
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FRA ORDREMODTAGELSE TIL

VAREUDLEVERING

Når du ringer for at bestille varer, har vi hos Knud Larsen Proffcenter i Roskilde et helt hold af dygtige
medarbejdere klar til at hjælpe. På denne side kan du få et overblik over processen fra ordre til levering.

1

Vi tager imod
din ordre

2

Vi finder
dine produkter

3

Vi finder produkterne
på lageret

4

Vi pakker
dine varer

5

Vi leverer dine varer
til aftalt tid

6

Du kan påbegynde
dit projekt
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Tømrer og snedker
- med fokus på kvaliteten

Vi laver alle forarbejdninger på eget værksted.
• Fodpaneler/
indfatninger
• Hegnspæle
• Lysninger

Frede West A/S
Hørskætten 8 • 2630 Taastrup
info@fredewestas.dk

Tlf.: 43 52 17 87
www.fredewestas.dk

• Div. københavner- • Inventar-snedkeri
profiler
• Terrassebrædder
• Opskæring af
med div. riller
pladematerialer

Vi bruger med stor succes miljøvenlig amerikansk
enebærtræ, som har en lang holdbarhed.

BEREGN PRISER
OG BESTIL
DØGNET RUNDT

.
Lige her. Lige nu
Mange nye funktioner og den nye
App gør nu vinduesbestilling med
Outline 24/7 endnu mere effektiv!
24/7 giver trælastkunder og deres
erhvervskunder mulighed for at
beregne priser og bestille vinduer
og døre døgnet rundt. Du kan bl.a.:
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ü Hurtigt beregne nettopriser.
ü Tilføje egne tillæg og avancer.
ü Sende tilbud til din kunde eller sætte
i ordre med det samme via App’en.
ü Fuldt overblik over sager mv.
ü Beregn priser på hele produktsortimentet.
ü Adgang til webshop med reservedele
og tilbehør.

Outline afgiver tilbud på danskproducerede
kvalitetsvinduer indenfor 24 timer – men nu
kan du selv beregne priser endnu hurtigere!
Skal levering også
gå super hurtigt,
så kan vi levere på
helt ned til 4 dage*.

Læs mere på www.outline.dk/24-7
*Priserne, der opgives ved online bestilling med 24/7, er med Standardlevering. Hurtig- og Lynlevering kan ikke bestilles online. Dette og
specialløsninger skal aftales direkte med Kundecenteret. Sortimentet
i Outline 24/7 indeholder ca. 550 standard-elementer.

Outline 24/7 giver trælastkunder og deres
udvalgte pro-kunder mulighed for at
beregne priser og bestille vinduer og døre
døgnet rundt.
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AeroDek

Top 500

• Kraftig stålkvalitet med yderst hårdfør pulverlakering
• Let tag med hurtig og enkel oplægning på alle typer
hældningstage
• Lyddæmpende tagplader
• Velegnet til både nybyggeri og renovering

• Fås i 6 smukke farver
• Stærke polyesterstammer og elastisk SBS-bitumen
sikrer mod brud og giver lang levetid
• Usynlig RFID-chip giver forbedret sikkerhed for
kvalitetssikring
• Minirilleteknologi giver væsentligt hurtigere montering

Det klassiske ståltag, der giver huset et
elegant løft
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Unikt 2-lags tagpap med komplet
tilbehørsprogram

Monarperm 1000

Achat

• Diffusionsåbent - kan også anvendes i uventilerede
konstruktioner
• Kondensopsugende bagside
• 20 års totalgaranti
• Mulighed for sporing med indbygget RFID-chip

•
•
•
•

Stærkt og alsidigt undertag

Teknisk og æstetisk overlegen tegltagsten
Falstagsten i flere smukke farver
Høj kvalitet til den rigtige pris
Høj grad af vandtæthed
Fås både i natur, engoberet og ædelengoberet

www.bmigroup.com/dk
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Stort udvalg til den kræsne professionelle
håndværker og er leveringsdygtige i hele
paletten af byggevarer.
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XL-BYG

– LANDSDÆKKENDE MED LOKALE RØDDER
XL-BYG er en frivillig kæde. Det betyder, at de enkelte forretninger er
selvstændigt ejede virksomheder.
Med 100+ forretninger, der har en samlet omsætning på ca. 8 mia.
kr., er XL-BYG® én af Danmarks største og mest markante byggevarekæder. Alle vores forretninger har en lang faglig tradition, samtidig
med, at de er fast forankrede i deres lokalområder. Flere af ejerne
er 3. eller 4. generation i forretningen. XL-BYG giver dig således alle
stordriftsfordelene – på lokalt plan!

XL-BYG Knud Larsen Professionel fokuserer udelukkende på at
servicere de professionelle kunder. Der findes mange XL-BYG
forretninger, som også henvender sig til gør det selv-kunder og
har indrettet deres varelager derefter. Hos XL-BYG Knud Larsen
Professionel er varelager, åbningstider og personale målrettet den
professionelle håndværker.
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Knud Larsen Professionel:
Gl. Marbjergvej 20
4000 Roskilde
46 36 00 10
info@byggecenter.dk
www.professionel.nu
Hammerholmen 8-16
2650 Hvidovre
36 39 82 82

Knud Larsen Byggecenter A/S
Gl. Køge Landevej 515-537
2650 Hvidovre
36 78 60 88
www.byggecenter.dk

FSC® labels - B
FSC® labels - U

Place
Placin

• 15122 • www.jsdanmark.dk

Minim
mindst
FSC-b

Minim
must b
FSC in

DK
Full Mix Papir

