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Alfix Pro Club er i vinden
Den 18. mai 2018 hadde vi gleden av å innvie vår nye 
murerklubb Alfix Pro Club. På det første klubbmøtet i 
Kolding deltok engasjerte murere fra hele landet.

Aktuelle temaer på programmet
Klubbmedlemmene lyttet interessert til dagens første 
innlegg om det nye Alfix DuraTherm fasadesystemet og 
avslutning ved gulvavløp ved Mikael Noe og Allan Nielsen 
fra Alfix. Gode eksterne innleggsholdere fra henholdsvis 
Bunchs Bygningsfysik og Blücher medvirket også til en 
uformell og spennende dag med læring og godt humør. 

Fordelen ved medlemskap
Murermester Martin Juul Wulff fra M2 Byg i 
Dronninglund hadde denne opplevelsen av klubben:

Hvorfor har du takket ja til å bli medlem av Alfix 
Pro Club?
”Helt klart fordi det hørtes spennende ut, altså 

kontakten mellom murermestere og produsenten i et lukket 
forum.”

Fik du noe ut av å delta på klubbmøtet – og i så fall hva?

”Ja, helt sikkert. Det ble snakket om mange forskjellig 
løsninger rundt gulvavløp og fasadeisolering som var 
hovedpunktene på det første møtet. Det er ikke alltid så 
gøy å snakke om hvor og hvordan det har gått galt. Men jeg 
syns det er viktig å se hvor det kan gå galt! Det er jo alltid 
bedre å lære av andre feil enn selv å skulle prøve det for 
egen regning.”

En annen deltaker på møtet var murermester 
Henrik Burich fra Haderslev, som sier:
”Grunnen til at jeg gjerne ville være medlem av 

Pro Club er at jeg betrakter Alfix som en svært seriøs spiller 
på det danske markedet.” 

”Jeg fikk mye ut av klubbmøtet, fordi vi murere bør 
dele våre erfaringer og gi dem videre til andre.” 

”Det er viktig å få ny kunnskap via klubben, og det er 
samtidig positivt å kunne dokumentere medlemskapet 
overfor våre egne kunder. Altså at vi er oppdatert på 
vesentlige fagområder. Jeg gleder meg til neste møte.”

Påmelding
Neste Pro Club-møte i Kolding er fredag 2. november 2018 
fra kl. 9 til 13. 

Det er gratis for alle murere å melde seg inn i klubben her: 
http://www.alfix.com/proclub. 
Alternativt kan man sende en e-post med forespørsel 
om medlemskap til alfix@alfix.dk. Skriv ”Pro Club 
medlemskap” i emnefeltet. 
I god tid før neste meste sendes det ut informasjon til 
medlemmene på e-post, slik at man har mulighet til å sikre 
seg plass på arrangementet.

Med Alfix Pro Club ønsker vi å fremme og optimere 
det profesjonelle håndverket. På bakgrunn av aktuelle 
temaer og caser fra hverdagen fokuserer vi i fellesskap 
på det sterke håndverket slik at fremtidens løsninger blir 
enda bedre. Til glede og gavn for byggherren, mureren, 
forhandleren, prosjekteieren og produsentene.

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


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

Nytt dansk fasadesystem gjør det lett 
for kunden
”Ett samlet system fra Alfix – levert samlet direkte på byggeplassen.”.  

Dette er mantraet for vårt nye fasadesystem Alfix DuraTherm som inkluderer isolering av 
mineralull i 3 forskjellige tykkelser. 50, 100 og 150 mm. 
Nå blir det lett for både mureren og forhandleren å bestille ferdige fasadepakker fra Alfix 
til levering – det krever faktisk kun ett enkelt varenummer.
DuraTherm er gjennomtestet på et anerkjent tysk institutt, der systemet oppnådde svært 
tilfredsstillende resultater.

Fasadesystemet fås i 2 forskjellige utgaver – complete og select. 

Nye medarbeidere
1. mai 2018 hadde 2 nye Alfix-ere sin første arbeidsdag i Kolding. Mette Skov Jensen og 
Flemming Ilsøe er nå en del av Team Alfix med ansettelse som henholdsvis laborant og 
teknisk konsulent. Mette kommer fra Eurofins Miljø i Vejen, og Flemming har sist vært 
ansatt i Isover i Vamdrup. Vi er glade for å ha begge med på laget, som med deres 
ansettelser er blitt enda sterkere.

God sommer til alle!

Alfix’ suksess med bassenger fortsetter 
Antallet danske, norske og svenske bassenger med Alfix-løsninger ”inside” øker fortsatt. 
”Interessen for og støtten til Alfix basseng-systemene er overveldende. Det er alt fra mindre 
privateide bassenger til terapibassenger på institusjoner og sykehus til store kommunale 
bassenger i både inn- og utland. Vi arbeider med mange forskjellige løsninger som skreddersys 
til byggherren og det konkrete prosjektet”, sier Carsten Schulz, teknisk leder i Alfix. 
Alfix har gang i mange prosjekter for tiden – både renovering og nybygg. Felles for 
dem alle er seriøsiteten bak de valgte løsningene som skal kunne holde i mange år. 
Basseng-aktivitetsnivået i Alfix er svært høyt, noe som tydelig fremgår av disse nye 
referanseprosjektene.


