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Enkelt og robust 
facadesystem
På BYGGERI 1́8 messen d. 13.3.2018 introducerer 
Alfix et nyt facadesystem – Alfix DuraTherm.

Navnet DuraTherm peger tilbage på den succesfulde 
Alfix pudsfamilie DuraPuds og begrebet ”therm”, som i 
sammenhæng med facadekonstruktioner er markedskendt 
til facadeisolering. 

Ét samlet system  
- leveret samlet direkte på byggepladsen 

DuraTherm leveres i 2 forskellige udgaver – en komplet 
facadepakke med navnet complete og en tilvalgs-pakke 
- select. Kunden kan til begge facadepakker frit vælge 
mellem 3 isoleringstykkelser: Henholdsvis 
50 mm, 100 mm og 150 mm mineraluld fra ISOVER. 

Fordelen er således, at mureren og forhandleren let kan 
bestille færdige facadepakker fra os i Kolding - ved hjælp af 
ét enkelt varenummer. Ét varenummer på complete pakken 
og ét varenummer på select pakken. 

Mureren behøver blot at informere forhandleren om  
antal m² for facadeprojektet, så klarer den bagvedliggende 
systemberegner resten. 



FACADE SYSTEM
Alfix DuraTherm - Mineraluld



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

DuraTherm complete: Et komplet facadesystem som er sammensat således, at der er 
sørget for de rette mængder mineraluldsisolering, facadeklæber, grundpuds, slutpuds og 
tilbehør til projektet. Mureren kan altså trygt fokusere på selve opgaven. 

DuraTherm select: En mindre og individuel pakke med et system bestående af 
mineraluldsisolering, facadeklæber og grundpuds. Slutpuds og tilbehør skal tilvælges – 
heraf navnet select.

Gennemtestet system
Alfix DuraTherm er testet på et anerkendt tysk institut. Facaden er udsat for udfordrende 
vind- og vejrlig svarende til 20 års påvirkning. Desuden har systemet klaret krævende 
robusthedstest for stød og slag - resultatet vidner om en robust og langtidsholdbar løsning.

Enkel logistik
Logistisk er der også klare fordele ved DuraTherm facadesystemerne. De sendes nemlig 
samlet fra Kolding og direkte ud på byggepladsen. Mureren og forhandleren skal således 
ikke forholde sig til koordinering af flere bestillinger og separate leveringstidspunkter for 
henholdsvis klæber og puds på den ene side og isolering på den anden side.
Med de nye DuraTherm pakker vil Alfix gøre det let for murere og forhandlere at 
gennemføre facaderenoveringsopgaver til énfamiliehuse. En særlig beregner på Alfix 
hjemmesiden og håndværker- apṕ en vil desuden skabe et hurtigt overblik over, hvilke 
produkter, der er inkluderet i facadepakken. Endelig står de mureruddannede Alfix 
konsulenter klar til at supportere markedet – sammen med de tekniske kollegaer i Kolding.

Rationalet bag DuraTherm facadepakkerne er at give kunderne tryghed - tryghed i form 
af professionelle og gennemtestede materialer; leveret i rette mængder, pakket som ét 
samlet system og leveret på én gang til samme adresse. En enkel og professionel løsning. 

DuraTherm complete er en komplet facadeløsning, som indeholder mineraluldsisolering, 
facadeklæber til opklæbning af isoleringen, grundpuds, slutpuds og tilbehør som startvinkel, 
bundliste, armeringsnet, hjørneliste og dybel.

DuraTherm select er en enkel og individuel pakke med mineraluldsisolering, facadeklæber og 
grundpuds. I select pakken skal kunden selv tilvælge ønsket slutpuds og tilbehør.

Se mere her: www.alfix.com/duratherm

http://www.alfix.com/duratherm
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Førende i bassiner 
Listen af Alfix referencer på svømmebassin-området bliver stadig længere, og her i 
begyndelsen af 2018 er der mange spændende Alfix projekter i gang. 

Her ses fotos fra Gladsaxe Svømmehal, Sankt Annæ Svømmehal (København), Slette Strand 
Svømmehal, privat bassin i Vedbæk, Hotel Vejlefjord og PIR-Badet i Trondhjem (Norge).

Se flere Alfix referencer her

Danmarksmester på Alfix standen
Den dobbelte flisemurer-danmarksmester fra DM i SKILLS,  
Frederik Nielsen, 22 år, er med på Alfix messe-holdet ved BYGGERÍ 18 i Fredericia. 

Da Alfix henvendte sig for at spørge om hans interesse for at deltage, var Frederiks 
spontane reaktion:

”Det vil jeg sindssygt gerne. Alfix støtter mig som hovedsponsor ved både DK og VM, og 
så vil jeg gerne give lidt tilbage. Desuden foretrækker jeg at arbejde med Alfix produkter 
i hverdagen. Jeg kan altid stole på produkterne – de er pålidelige, og det er vigtigt, da jeg 
jo skal kunne stå inde for det resultat, der gives videre til kunden”, siger Frederik Nielsen, 
der til dagligt arbejder som murer hos Jorton i Aalborg. 
 
Alfix har siden 2011 været hovedsponsor for flisemurerfaget ved DM i SKILLS, så ideen 
om at invitere den ekstraordinært dygtige unge håndværker lå lige for, da man som 
leverandør til byggebranchen næppe kan ønske sig nogen bedre ambassadør for faget.

”Frederik har på imponerende vis vundet 2 DM-mesterskaber i træk, og hans passion 
og talent for ansvarligt håndværk rimer godt på dét, vi ønsker at stå for i Alfix. Han 
værdsætter den tryghed Alfix skaber med seriøse løsninger, og endelig er Frederik en 
sympatisk fyr med let til smil. Derfor bliver han uden tvivl et stort plus på vores stand”, 
siger Anders Bertelsen Toft, direktør (CCO) i Alfix. 

Den unge flisemurer vil på messestanden fortælle de besøgende om sine store oplevelser 
såvel ved DM i SKILLS og senest under VM, der blev afholdt i Abu Dhabi i efteråret 2017. 
Desuden vil han være vært for en Alfix konkurrence.

Alfix teamet kan besøges på stand D-6320, hvor der også diskes op med friskbrygget, 
bæredygtig kaffe og praktisk demonstration af det nye Alfix facadesystem DuraTherm. 

http://www.alfix.com/referencer

