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Salgdirektør ansat
Claus Bernd Høgdal er ansat som salgsdirektør i Alfix 
med tiltrædelse fra 1. juni 2017 

Claus har de seneste 6 år været salgschef for Novopan 
Træindustri på Djursland. Tidligere i karrieren var han 
henholdsvis direktør og salgsdirektør hos Plannja. 

”Claus er en energisk og dreven salgsleder med mange års 
erfaring fra både den danske og nordiske byggebranche – vi 
ser frem til et stærkt samarbejde”, siger Anders Bertelsen 
Toft, direktør (COO).  

Salgsleder-værktøjskassen hos den nye Alfix medarbejder 
indeholder også et solidt teoretisk fundament i form af en 
cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. 

Privat bor den nye Alfix medarbejder i Højbjerg i det sydlige 
Århus. Fritiden bruges blandt andet på mountainbike, jagt 
og badminton. 

Henover sommeren vil Claus blive introduceret til 
forretningsgangene i virksomheden og således løbende få 
overdraget salgsledelsesopgaverne. Vi byder Claus varmt 
velkommen til Team-Alfix!



A n s v a r l i g  s t y r k e

Nye tekniske vejledninger på hjemmeside
På forsiden af alfix.com finder man hovedmenuen ”Vejledning”, som guider 
brugeren ind på en side med mange forskellige tekniske temaer som eksempelvis 
industri, natursten og svømmebassiner. 

Under menuen Spartling finder man nye brugbare vejledninger til eksempelvis Garage- og 
industrigulve og Designgulve. 
”Det er vores ambition at producere så mange lettilgængelige tekniske vejledninger 
til vores brugere, som overhovedet muligt. Vi oplever, at både de projekterende samt 
håndværkerne tager rigtig godt imod vores anvisninger, og derfor har vi gennem det sidste 
år prioriteret udarbejdelsen af endnu flere nye vejledninger”, siger Allan Nielsen – teknisk 
chef i Alfix. 

Den brede og fyldestgørende vifte af tekniske vejledninger skaber tryghed for både 
projekterende og håndværkere, så brugerne opnår sikkerhed for, at det er de helt rigtige 
Alfix produkter, som anvendes til opgaven.

Find de mange nye vejledninger her

Ny film om facademurerens gode ven
Den populære Alfix DuraPuds 710 fiberpuds ses nu ofte i bybilledet - både ved 
renoveringsopgaver i etablerede villakvarterer og i forbindelse med nybyggeri. 

Den anvendes typisk som hæfte- og tyndpuds og er samtidig velegnet som netpuds med 
glasfibernet.
Både bygherrer og håndværkere har taget yderst positivt imod det stærke og holdbare 
produkt, som kan anvendes både som færdig overflade eller overfladebehandles med fx 
den ekstremt langtidsholdbare silikoneharpiksmaling Alfix DuraDec 8000 SR.  

Se film 

Nordeas nye hovedsæde i København - med Alfix!
Nordeas nye domicil i hovedstaden er placeret i Ørestaden og har fået en internationalt 
anerkendt miljøcertificering blandt andet på baggrund af de valgte byggematerialer. 
Til det imponerende naturstensflisearbejde er følgende Alfix produkter anvendt:
- Alfix VådrumsPrimer
- Alfix ProFix - fliseklæber
- Alfix CeraFill 16 classic – universal fugemasse

Murerarbejdet er udført af Murermester Odorico Gormsen fra Dragør. 
Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects. 
 
Læs mere om den nye populære Alfix fugemasse – CeraFill 16 classic her!

http://www.alfix.com/teknisk-service/vejledninger
https://www.youtube.com/watch?v=mFuVzm_NEyU
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_cerafill16classic_flyer.pdf

