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Forårsstemning i murerklubben
Fredag d. 10. maj 2019 afviklede vi endnu
et klubmøde i Alfix Pro Club – en klub for de
professionelle murere.
Dagens tema var spartlede gulve / designgulve, og
interessen fra murere i hele landet var stor. På forhånd
var arrangementet fuldtegnet, og en velafbalanceret
kombinationen af teori og pratik resulterede i meget flot
feedback fra de deltagende håndværkere. En tilbagemelding
vi sætter stor pris på.
Udover indlæg fra Alfix medarbejdere fra både salg,
teknik og laboratoriet, så havde vi en interessant ekstern
indlægsholder fra Teknologisk Institut – Tommy B.
Jacobsen. Her var emnet beton og spartelkonstruktioner.
Kommende klubmøder!
Antallet af klubmedlemmer har langt oversteget vores
forventninger i klubbens første leveår.

”Vi har virkelig modtaget positiv feedback fra deltagerne
på vores første møder, så nu udvider vi konceptet og
planlægger at rykke ud i landet med 3 Pro Club møder i det
sene efterår 2019. Her er Nordjylland, Hovedstadsområdet
og Bornholm på tegnebrættet som destinationer”, siger
direktør (CCO) i Alfix - Anders Bertelsen Toft. Mere
information herom følger.
Tilmelding til klubben
Er du murer, og har du endnu ikke tilmeldt dig klubben?
Så tilmeld dig Alfix Pro Club nu ved at skrive en mail til
vores marketingkoordinator Steen Thrysøe – sbt@alfix.dk.
Medlemskab og mødedeltagelse er gratis, og Team Alfix
garanterer bundsolidt netværk med andre kvalitetsbevidste
murere krydret med faglige input fra Alfix og eksterne
gæster.
Se kort film om det seneste klubmøde her!

Ansvarlig styrke

56 års fødselsdag
1. maj 2019 var det 56 år siden Alfix blev stiftet i Kolding af Hans Carstensen Toft.
Ligesom dengang i 1963 er det stadig vores formål at skabe TRYGHED for vores kunder. Den
gamle annonce her fortæller, at den stærke vedhæftning til underlag og flise udgjorde kernen
i vores første produkt – Alfix Universalmørtel. Flisen blev hængende på væggen - til glæde og
gavn for såvel bygherrerne, de udførende murere og trælasterne. Alfix Universalmørtel var
en stærk og populær fliseklæber (en god og fast forbindelse) som viste vejen for de nutidige
produkter – både fra Alfix og fra andre producenter.
Her i 2019 er produkternes stærke vedhæftning stadig essensen af Alfix. 56 års erfaring
understøtter den samlede pakke med tryghed fra Alfix: Ansvarlige byggetekniske systemer, der
holder – også på den helt lange bane.
Vi er her stadig som dansk familieejet producent. I god form og med mange spændende
initiativer på vej til den videre rejse. Mange tak for støtten til alle vores gode kunder, andre
vigtige samarbejdspartnere og vores dygtige og loyale medarbejdere!

Alfix systemer indgår i luksushotel i
Trondheim
Det fine gamle Britannia hotel i Trondheim i Norge er efter 3 års nænsom renovering nu
klar til endnu en storhedstid. Hotellet, som oprindeligt stammer fra 1870, er med i den
absolutte hotel-luksus-liga og byder på udsøgt klassisk-moderne engelsk klasse. Hotellet
kan bryste sig af 5 stjerner.
Ansvarlige byggetekniske systemer fra Kolding i Danmark er hentet ind, og følgende Alfix
produkter er anvendt: Alfix 1K og 2K Tætningsmasse, Alfix PlaneMix 20 spartelmasse,
Alfix LetFix og ProFix fliseklæbere, Alfix CeraFill 10 colour universalfuge og Alfix M-Silicon
højelastisk fugemasse.
Modena Fliser Trondheim har leveret Alfix produkterne. Entreprenøren Johannesen
og Hagen har stået for restaureringen på dette imponerende hotel, som har Rema
grundlæggeren og den succesrige erhvervsmand Odd Reitan som opdragsgiver.
Se flere fotos her!

Præmieret bankbygning
facaderenoveret med Alfix
Arbejdernes Landsbank i Rønne på Bornholm er netop hædret med årets pris for smuk og
veludført restaurering. Begrundelsen for hæderen består i en smuk og autentisk gengivelse
af husfacadens tidligere udtryk – et skulderklap til såvel arkitekten som de udførende
håndværkere.
Den fine gamle bankbygning er facaderenoveret med Alfix DuraPuds 710 (Hæfte- og
tyndpuds) og Alfix DuraDec 8000 SR (silikoneharpiksmaling) i farverne Hvid og Oslo.
Firmaet Futurae har udført arbejdet.
Læs mere om vores langtidsholdbare puds- og malingsprodukter her!

