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Alfix Pro Club er i luften
Den 18. maj 2018 kunne vi med glæde indvie vores 
nye murerklub Alfix Pro Club. Til det første klubmøde 
i Kolding deltog engagerede murere fra hele landet.

Aktuelle temaer på programmet
Klubmedlemmerne lyttede interesseret til dagens første 
oplæg om det nye Alfix DuraTherm facadesystem og 
afslutning ved gulvafløb ved Mikael Noe og Allan Nielsen fra 
Alfix. Gode eksterne indlægsholdere fra henholdsvis Bunchs 
Bygningsfysik og Blücher medvirkede også til en uformel og 
spændende dag med læring og højt humør. 

Fordelen ved medlemskab
Murermester Martin Juul Wulff fra M2 Byg i 
Dronninglund havde denne oplevelse af klubben:

Hvorfor har du takket ja til at blive medlem af Alfix 
Pro Club?
”Helt klart fordi det lød spændende, altså kontakten mellem 
murermestre og producenten i et lukket forum.”

Fik du noget ud af at deltage på klubmødet – og i så fald, 
hvad?

”Ja helt sikkert. Der blev vendt mange forskellige 
løsninger omkring gulvafløb og facadeisolering, som var 
hovedpunkterne på første møde. Det er ikke altid så rart 
at snakke om, hvor og hvordan det er gået galt. Men jeg 
synes, det er meget vigtigt at se, hvor det kan gå galt! Det 
er jo altid sjovere at lære af andres fejl end selv at skulle 
prøve det på egen økonomi.”

En anden deltager på mødet var Murermester 
Henrik Burich fra Haderslev, som udtaler:

”Grunden til, at jeg gerne ville være medlem af Pro Club 
er, at jeg betragter Alfix som en meget seriøs spiller på det 
danske marked.” 
 
”Klubmødet fik jeg meget ud af, da vi murere bør dele ud af 
vores erfaringer og give den videre til andre.” 

”Det er vigtigt at få ny viden via klubben, og det er samtidig 
positivt at kunne dokumentere medlemskabet over for 
vores egne kunder. Altså at vi er opdaterede på væsentlige 
faglige områder. Jeg glæder mig til næste møde.”

Tilmelding
Næste Pro Club møde i Kolding er fredag d. 2. november 
2018 fra kl. 9-13. 

Det er gratis for alle murere at tilmelde sig klubben her: 
http://www.alfix.com/proclub. 
Alternativt kan man sende en mail med anmodning om 
medlemskab på alfix@alfix.dk. Mailen bedes bære titlen 
”Pro Club medlemskab”. 

I god tid inden næste møde udsendes information til 
medlemmerne på mail, så man har mulighed for at sikre sig 
en plads til arrangementet. 

Med Alfix Pro Club ønsker vi at fremme og optimere det 
professionelle håndværk. På baggrund af aktuelle temaer 
og cases fra hverdagen fokuserer vi i fællesskab på det 
stærke håndværk, sådan at fremtidens løsninger bliver 
endnu bedre. Til glæde og gavn for bygherren, mureren, 
forhandleren, den projekterende samt producenterne. 

http://www.alfix.com/proclub
mailto:alfix%40alfix.dk?subject=Pro%20Club%20medlemskab


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

Nyt dansk facadesystem gør det let for 
kunden
”Ét samlet system fra Alfix – leveret samlet direkte på byggepladsen”.  

Dette er mantraet for vores nye facadesystem Alfix DuraTherm, der inkluderer isolering af 
mineraluld i 3 forskellige tykkelser. Henholdsvis 50, 100 og 150 mm. 
Nu bliver det let for både mureren og forhandleren at bestille færdige facadepakker fra 
Alfix til levering – det kræver faktisk kun ét enkelt varenummer.
DuraTherm er gennemtestet på et anerkendt tysk institut, hvor systemet opnåede meget 
tilfredsstillende resultater.

Facadesystemet fås i 2 forskellige udgaver – complete og select. Læs mere her!

Nye medarbejdere
Den 1. maj 2018 havde 2 nye Alfix́ ere deres første arbejdsdag i Kolding. Mette Skov 
Jensen og Flemming Ilsøe er nu en del af Team Alfix med ansættelse som henholdsvis 
laborant og teknisk konsulent. Mette kommer fra Eurofins Miljø i Brørup, og Flemming har 
senest været ansat i Isover i Vamdrup. Vi er glade for at have dem begge med på holdet, 
som med deres ansættelse er blevet endnu stærkere. 

God sommer til alle!

Alfix succes med bassiner fortsætter 
Antallet af danske, norske og svenske bassiner med Alfix løsninger ”inside” er fortsat stigende. 

”Interessen og opbakningen til Alfix bassin-systemerne er overvældende. Det er lige fra mindre 
privatejede bassiner, til terapibassiner i institutioner og på sygehuse til store kommunale bassiner i 
både ind- og udland. Vi arbejder med mange forskellige løsninger, som skræddersyes til bygherren 
og det konkrete projekt”, siger Carsten Schultz, teknisk leder i Alfix. 

Alfix har gang i mange projekter netop nu – både renovering og nybyggeri. Fælles for dem alle er 
seriøsiteten bag de valgte løsninger, som skal kunne holde i mange år. Bassin- aktivitetsniveauet i 
Alfix er meget højt, hvilket kan ses af disse nye referenceprojekter.
Læs mere

https://www.alfix.com/duratherm
https://www.alfix.com/referencer?filter_customfield[reference_type]=U3bDuG1tZWJhc3Npbg==

