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Skal vi hjælpe dig med dit
byggeprojekt?
- Vi udfører alle typer byggeopgaver

Tømrerfirma Lars Printz A/S renoverer Ringsted Vandtårn!
- nænsom restaurering efter gamle håndværksmæssige traditioner
RINGSTED VANDTÅRN
Bygherre:
Ringsted Forsyning A/S
Hovedentreprise:
Tømrerfirma Lars Printz A/S
Fakta:
•
Byggeår 1915
•
Højde 40,4 m
•
98,5 meter over havets
overflade
Vandtårnet rejser sig, hvor
Ringsteds gamle Sct. Hans Kirke
lå frem til 1766.
Foran det ligger Sct. Hans
kapel, som blev opført i 1901 til
brug for kirkelige handlinger,
mens Sct. Bendts kirke blev
restaureret.

forringe bygningens værdi,
hvis man fx. anvender de forkerte materialer, eller bruger
en murer, der ikke kender
til periodens håndværk eller
materialebrug.
Gamle bygninger er ofte
kendetegnet ved en høj
håndværksmæssig kvalitet.
Det nye arbejde skal være af
ligeså høj kvalitet, så helheden ikke ødelægges. Derfor er
det vigtigt at kunne bedømme
og kontrollere byggeriets
håndværksmæssige kvalitetsniveau ved en løbende
kvalitetskontrol.

Kilde: Visitringsted.dk

Når gamle bygninger skal
vedligeholdes for at blive
bevaret for eftertiden, er der
ikke kun en lang række lovkrav til det håndværksmæssige som skal overholdes.
Som ejer af en bevaringsværdig bygning, er det helt
afgørende at finde de rigtige

For alle vores blikkenslagere,
tømrer- og murersvende er
godt håndværk mere end et
begreb.

Det er et fag, som kræver godt
håndelag og stor nøjagtighed,
hvis de gamle traditioner og
arbejdsmetoder skal efterleves.

Godt håndværk er nemlig
med til både at fastholde god
byggekvalitet og gamle håndværksdyder.

fagfolk, når der skal istandsættes, renoveres eller bygges
om.

Kvaliteten af restaureringsopgaven hænger derfor uløseligt
sammen med både materialevalg og viden om de gamle
arbejdsmetoder.

Det kræver særlig viden og
kompetencer at arbejde med
både bevaringsværdige og
fredede huse, for ikke at
ødelægge bygningens særlige
kvaliteter. Man risikerer at
Håndværket blev oprindeligt
udført efter datidens traditioner og “ånd”, og det kræver,
at håndværkeren forstår hvad
det var for en ånd og hvilket
håndværk der var gældende
på tidspunktet for opførelsen.

Vores svende værner om god
byggeskik og de gamle håndværksfag og teknikker, så de
ikke går i glemmebogen.
Blikkenslagerfaget er et gammelt håndværksfag, hvor man
arbejder i zink, kobber, skifer
og lignende materialer.

Rigtigt blikkenslagerarbejde
er ikke noget man mestrer,
hvis man kun arbejder med
det en gang imellem – det
kræver megen øvelse og
rutine at kunne bestride dette
gamle håndværk.
Derfor er vores blikkenslagere i Ringsted Blikkenslagerforretning A/S dygtige
faguddannede svende, som
udelukkende beskæftiger sig
med blikarbejde dag efter dag
– året rundt.

Vores blikkenslager Allan
Heide holder meget af at
arbejde med de gamle blikkenslagerteknikker, hvor bl.a.
plader af kirkebly formes med
hammer og håndkraft, som
her på udsmykningen af vejrhanen på Ringsted Vandtårn.
Teknikkerne er tidskrævende,
men til stor tilfredsstillelse for
en passioneret håndværker.
Allan er stolt over at være
en del af restaureringen af
Ringsted Vandtårn, der vil
pryde Ringsted by og fortsat
vil være et af Ringsteds stolte
vartegn langt ind i fremtiden.

Dette nyder både vi selv og
vores kunder godt af, da vi
således kan opretholde den
faglige stolthed og et højt
kvalitetsniveau.
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