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Nyanställd säljdirektör
Claus Bernd Høgdal har anställts som säljdirektör i 
Alfix med tillträde 1 juni 2017. 

Claus har under de senaste sex åren varit försäljningschef 
för Novopan Træindustri på Djursland. Tidigare under sin 
karriär har han varit direktör och försäljningsdirektör hos 
Plannja. 

”Claus är en energisk och drivande säljchef med många 
års erfarenhet från både den danska och nordiska 
byggbranschen – vi ser fram emot ett kraftfullt samarbete”, 
säger Anders Bertelsen Toft, direktör (COO).  

Verktygslådan som säljdirektör för den nya Alfix-
medarbetaren innehåller också solida teoretiska kunskaper 
i form av en examen från handelshögskolan i Århus. Privat 
bor den nye Alfix-medarbetaren i Højbjerg i södra Århus. 
Fritiden används bland annat till att cykla mountainbike, 
jakt och badminton. 

Under sommaren kommer Claus att introduceras till 
arbetsrutinerna i företaget, och successivt få överta 
ansvaret som säljdirektör. Vi hälsar Claus varmt välkommen 
till Team-Alfix!



Nya tekniska vägledningar på hemsidan
På alfix.com finns huvudmenyn ”Vägledningar” som leder användaren till en sida 
med många olika tekniska teman, som t.ex. industri, natursten och bassäng. 

Under menyn Spackling finns nya användbara handledningar för t.ex. Garage- och 
industrigolv och Designgolv.

”Det är vår ambition att skapa så många och lätt tillgängliga tekniska vägledningar för våra 
användare som är möjligt. Vi upplever att både projektörerna och hantverkarna tar väl 
emot våra vägledningar, och därför har vi under senaste året prioriterat framtagningen av 
ännu fler nya vägledningar”, säger Allan Nielsen, teknisk chef hos Alfix. 

Det breda och användbara utbudet av tekniska vägledningar skapar trygghet för både 
projektörerna och hantverkarna, och användarna blir säkra på att det är den exakt rätta 
Alfix-produkten som används för arbetsuppgiften.

Du hittar de många nya vägledningarna här!

Ny film om fasadmurarnas bästa vän
Populära Alfix DuraPuds 710 fiberputs syns nu ofta i stadsbilden – både vid 
renoveringsarbeten i etablerade villakvarter och vid nybyggnationer. 

Den används normalt som fäst- och tunnputs och är samtidigt väl lämpad som nätputs med 
glasfibernät.
Både byggherrar och hantverkare har tagit emot den starka och hållbara produkten mycket 
positivt. Den kan användas både som färdig ytbeläggning eller ytbehandlas med t.ex. den 
extremt hållbara silikonhartsfärgen Alfix DuraDec 8000 SR. 

Se film 

Nordeas nya huvudkontor i Köpenhamn – med Alfix! 
Nordeas nya kontor i huvudstaden ligger i Ørestaden och har fått en internationellt erkänd 
miljöcertifiering, bland annat tack vare de använda byggmaterialen. 
Till det imponerande naturstensarbetet har följande Alfix-produkter används:
– Alfix Vattenspärr
– Alfix ProFix – flexibel fästmassa
– Alfix CeraFill 16 classic – universalfog

Murningsarbetet är utfört av murarmästare Odorico Gormsen från 
Dragør. Byggnaden är ritad av Henning Larsen Architects. 

http://www.alfix.com/se/teknisk-service/vaegledningar
https://www.youtube.com/watch?v=mFuVzm_NEyU

