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Marmormolen Sjælsø LOGO.pro
Marmormolen bliver 

hjemstavn for 
DFDS-hovedkontor 

Sjælsø Vandværk 
har gennemgået den 

store renovering

Ny LOGO.pro forskal-
ling kan nu opleves 

hos PASCHAL i 
Glostrup

NYT•



På Marmormolen i København er et nyt vartegn ved at tage form. Her opfører NCC et nyt hovedkontor til rederiet DFDS, der i frem-
tiden skal huse op til 700 medarbejdere. Domicilet er tegnet af arkitekterne PLH Arkitekter og inspirationen til kontorets design er 
hentet fra rederiets egen verden, hvor den maritime identitet er inspirationskilde til både det arkitektoniske koncept og selve place-
ringen af bygningen. 

DFDS bliver samtidig nabo til deres egen færgeterminal og rederiets medarbejdere kan nu sidde 
i første parket til Oslobådens ind- og udsejling mellem Marmormolens spids og Langelinie. 
PASCHAL har leveret LOGO forme og vores nye sikkerhedshegn, LOGO.safe, til byggeriet. 

LOGO.safe er et nyt forbedret system i forhold til PASCHAL’s andet sikkerhedsrækværk, 
P.safe. Det nye, lukkede sikkerhedshegn er 2,40 meter bredt og passer dermed til for-
menes modulmål. Sikkerhedshegnet kan samtidig blive siddende på formene, når disse 
flyttes rundt på byggepladsen. Dette forkorter monteringstiden betragteligt og samti-
dig udstråler byggepladsen en større professionalitet. 

”Vi har valgt PASCHAL’s nyeste løsning inden for sikkerhedshegn, da sikkerheden er i 
top og fordi PASCHAL’s høje krav til sikkerhed passer godt sammen med NCC’s store 
fokus på arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål” siger Tommy Bonke, produktionschef 
hos NCC. 

Marmormolen

Mød en af vores konsulenter 
Martin Christensen er en af vores dygtige konsulenter i Jylland og kom til 
Paschal for et år siden. 

Martin er 32 år og har i sit tidligere arbejde solgt armeringsstål og spuns 
i seks år. ”Som konsulent er det vigtigt for mig, at mine kunder altid får 
den bedste service, og at de føler sig i trygge hænder. Hvis ikke mine 
kunder føler, at de har gjort en god handel, føler jeg heller ikke selv, at 
jeg har gjort en god handel”, siger Martin. 

Weekenderne står også oftest i byggeriets tegn, da Martin er ved 
at lægge sidste hånd på sit og kærestens nybyggede hus. Fodbold 
er også en stor del af Martins fritid, hvor han ofte træner med det 
lokale fodboldhold. Der ingen tvivl om, at Martins hjerte er hos de ”de 
grønblusede”, og som gammel Viborgdreng er han også ofte at finde 
på tribunerne, når Viborg FF spiller sine hjemmekampe. 



Ved Sjælsø Vandværk i Hørsholm har KW Betonteknik A/S stået for opførelsen af vandværkets nye underjordiske skyllevandsbassiner 
samt koncentreringstanke. Arbejdet har bl.a. omfattet støbning af bundplader og vægge samt montage af huldæk. Paschal har leveret 
hele 610m2 LOGO-forskalling til byggepladsen. 

Byggeleder Klaus Brockhoff har gennem hele forløbet haft et godt samarbejde med Paschal’s tekniske afdeling og salgskonsulent 
omkring planlægning og optegning af støbetakter. ”Vi har valgt at gå med Paschal’s forskallingsløsning fordi vi er rigtig glade for det 
samarbejde vi har haft med Claus. Vi føler os trygge ved samarbejdet og godt behandlet, og det er virkelig et plus, at jeres konsulen-
ter altid er parate til at komme forbi byggepladsen med en forklaring, hvad enten det er en forklaring af en regning eller hvordan 
materiellet kan udnyttes mest optimalt ”, siger Klaus Brockhoff. 

PASCHAL’s nye forskallingsforme, LOGO.pro, er nu endelig kommet. Det nye system 
er særligt egnet til støbning af lange, lige vægge eller ved vægge, hvor den ene side 
er svært tilgængelig, hvor de både er tids- og omkostningsbesparende. Systemet 
gør det muligt at anvende almindelige, lette dw15 spændestave, således at man kan 
nøjes med én person til at montere spændestavene fra én side. Det er således muligt 
at støbe alle vægtykkelser med samme lette spændestav. 

Ved vores afdeling i Glostrup har vi opstillet de nye LOGO.pro forme.  
På de opstillede forme kan man også se PASCHAL’s støbeplatform 
med enderækværk og de nye faldsikringshegn, der passer i 
formenes bredde. 

Kig forbi vores afdeling i Glostrup, hvor vi med glæde vil 
vise det frem og fortælle om systemets mange fordele. 

Renovering af Sjælsø Vandværk  

LOGO.pro

Scan og se vores 
LOGO.pro video 
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Den 8. oktober kan lagermedarbejder 
i Århus, Ole Jørgensen, fejre sit 30 års 
jubilæum hos PASCHAL-Danmark.  
Vi ønsker stort tillykke og takker 
for mange års loyal og god ind-
sats. Ole er den 7. medarbejder 
hos PASCHAL, der kan fejre 30 års  
jubilæum. 

23. oktober runder PASCHAL’s IT- og øko-
nomichef Jim Koldborg det skarpe hjørne, 
når han kan fejre sin 50 års fødselsdag. 
 
Vi ønsker Jim stort tillykke med den runde 
dag. 

Personalia

30 års jubilæum

50 års fødselsdag1, 2, 3x10 års jubilæum 
Den næste tid står i jubilæernes tegn, når hele tre af vores dyg-
tige medarbejdere hver kan fejre 10 års jubilæum hos PASCHAL.  
På vores kontor i Aarhus kan bogholder Jeannie Klindrup fejre 10 
års jubilæum d. 9. august, mens vores lagerleder Frank Johansen 
kan markere sine 10 år hos PASCHAL d. 1. november. D. 1. septem-
ber er det Helle Søbroe, ingeniør i vores Glostrup afdeling, der kan  
fejre den store dag.

Klaus-Jørgen Christensen, 60 år, d. 06.05
Henrik Qvist, 40 år, d. 04.06.
Vi ønsker stort tillykke til Klaus-Jørgen og 
Henrik!

Runde fødselsdage

Velkommen til
Moustafa Abdaly, der startede som ingeniør i vores Glostrup afdeling d. 17.02.2020. Moustafa 
er nyuddannet diplomingeniør fra Syddansk Universitet og har i løbet af sin studietid arbejdet 
med tilsyn med armerings- og formarbejde samt kvalitetssikring hos MT Højgaard på anlægs-
projektet Ringsted-Femern Banen. 

Følg os på LinkedIn og få mere at vide om, hvad der rører sig 
i og omkring PASCHAL-Danmark A/S.


