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Enkelt og robust 
fasadesystem
På BYGGERI 1́8-messen 13.3.2018 introduserer Alfix 
et nytt fasadesystem – Alfix DuraTherm.

Navnet DuraTherm viser tilbake til den suksessrike Alfix-
pussfamilien DuraPuds og begrepet «therm», som i 
sammenheng med fasadekonstruksjoner er markedskjent 
for fasadeisolering. 

Ett samlet system
- levert samlet direkte på byggeplassen
 

DuraTherm leveres i 2 forskjellige utgaver – en komplett 
fasadepakke med navnet complete og en tilvalgspakke – 
select. Til begge fasadepakkene kan kunden fritt velge 
mellom 3 isoleringstykkelser, henholdsvis:

50 mm, 100 mm og 150 mm mineralull fra ISOVER.

Fordelen er dermed at mureren og forhandleren lett kan 
bestille ferdige fasadepakker fra oss i Kolding – ved hjelp 
av ett enkelt varenummer. Ett varenummer på complete-
pakken og ett varenummer på select-pakken.

Mureren trenger bare informere forhandleren om antall 
m² til fasadeprosjektet, så tar den bakenforliggende 
systemkalkulatoren seg av resten.



TRYGGHET



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

Duratherm complete: Et komplett fasadesystem som er sammensatt slik at du får 
de rette mengdene mineralullisolering, fasadelim, grunnpuss, sluttpuss og tilbehør til 
prosjektet. Mureren kan derfor trygt fokusere på selve oppgaven. 

DuraTherm select: En mindre og individuell pakke med et system bestående av 
mineralullisolering, fasadelim og grunnpuss. Sluttpuss og tilbehør må velges ekstra – derav 
navnet select.

Gjennomtestet system
Alfix DuraTherm er testet på et anerkjent tysk institutt. Fasaden er utsatt for utfordrende 
vind- og værforhold, tilsvarende 20 års påvirkning. Dessuten har systemet gjennomgått 
en krevende robusthetstest for støt og slag – resultatet vitner om en robust og 
langtidsholdbar løsning.

Enkel logistikk
Logistisk er det også klare fordeler ved DuraTherm-fasadesystemene. De sendes nemlig 
samlet fra Kolding og direkte ut på byggeplassen. Mureren og forhandleren trenger derfor 
ikke forholde seg til koordinering av flere bestillinger og separate leveringstidspunkter for 
henholdsvis lim og puss på den ene siden og isolering på den andre siden.

Med de nye DuraTherm-pakkene vil Alfix gjøre det lett for murere og forhandlere å 
gjennomføre fasade-renovering av eneboliger. En egen kalkulator på Alfix’ hjemmeside og 
håndverker- appen vil dessuten raskt gi oversikt over hvilke produkter som er inkludert i 
fasadepakken. Og sist, men ikke minst står de murerutdannede konsulentene i Alfix klar til 
å gi brukerstøtte – sammen med de tekniske kollegaene i Kolding.

Hensikten med DuraTherm-fasadepakkene er å gi kundene trygghet – trygghet i form av 
profesjonelle og gjennomtestede materialer; levert i rette mengder, pakket som ett samlet 
system og levert på én gang til samme adresse. En enkel og profesjonell løsning.

DuraTherm complete er en komplett fasadeløsning som inneholder mineralullisolering, 
fasadelim til oppliming av isoleringen, grundpuss, sluttpuss og tilbehør som startvinkel, 
bunnlist, armeringsnett, hjørnelist og dybler.

DuraTherm select er en enkel og individuell pakke med mineralullisolering, fasadelim og 
underpuss. I select-pakken må kunden selv velge ønsket sluttpuss og tilbehør.

Se mer her: www.alfix.com/duratherm

http://www.alfix.com/duratherm
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Ledende i bassenger 
LListen over Alfix-referanser på svømmebasseng-området blir stadig lengre, og nå i 
begynnelsen av 2018 er det mange spennende Alfix-prosjekter på gang.
Her ser vi bilder fra Gladsaxe Svømmehall, Sankt Annæ Svømmehall (København), Slette 
Strand Svømmehall, et privat basseng i Vedbæk, Hotel Vejlefjord og Pirbadet i Trondheim 
(Norge).

Se flere Alfix referanser her

Danmarksmester på Alfix-standen
Den dobbelte danske flisemurermesteren fra DM i SKILLS, Frederik Nielsen (22) er 
med på Alfix messe-teamet på BYGGERÍ 18 i Fredericia. 

Da Alfix tok kontakt for å spørre om han var interessert i å delta, var Frederiks spontane 
reaksjon:

«Det har jeg virkelig kjempelyst til. Alfix støtter meg som hovedsponsor i både DK og VM, 
og da vil jeg gjerne gi noe tilbake. Dessuten foretrekker jeg å jobbe med Alfix-produkter 
i hverdagen. Jeg kan alltid stole på produktene – de er pålitelige, og det er viktig, siden 
jeg må kunne stå inne for resultatet som gis videre til kunden», forteller Frederik Nielsen, 
som til daglig arbeider som murer hos Jorton i Aalborg.

Alfix har siden 2011 vært hovedsponsor for flisemurerfaget ved DM i SKILLS, så ideen om 
å invitere den usedvanlig dyktige unge håndverkeren var ganske nærliggende, siden vi 
som leverandør til byggebransjen neppe kan ønske oss noen bedre ambassadør for faget.
«Frederik har på imponerende vis vunnet 2 DM-mesterskap på rad, og hans lidenskap og 
talent for ansvarlig håndverk passer som hånd i hanske til det vi ønsker å stå for i Alfix. 
Han verdsetter den tryggheten Alfix skaper med seriøse løsninger, og i tillegg er Frederik 
en sympatisk fyr hvor smilet sitter løst. Derfor blir han uten tvil et stort pluss på vår 
stand», sier Anders Bertelsen Toft, direktør (CCO) i Alfix.

På messestanden vil den unge flisemureren fortelle de besøkende om sine store 
opplevelser både i DM i SKILLS og senest under VM, som ble avholdt i Abu Dhabi høsten 
2017.

Dessuten vil han være vert for en Alfix-konkurranse. Alfix-teamet kan du besøke på 
stand D-6320, der vi også disker opp med friskbrygget, bæredyktig kaffe og en praktisk 
demonstrasjon av det nye Alfix-fasadesystemet DuraTherm.

http://www.alfix.com/no/referenser

