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Vårstemning i murerklubben 
Fredag den 10. mai 2019 avviklet vi enda et 
klubbmøte i Alfix Pro Club – en klubb for profesjonelle 
murere.

Dagens tema var sparklede gulv / designgulv, og interessen 
fra murere over hele Danmark var stor. Arrangementet var 
fylt opp på forhånd, og en velbalansert kombinasjon av 
teori og praksis resulterte i svært god
tilbakemelding fra de deltakende håndverkerne. Dette er en 
tilbakemelding vi setter stor pris på.

Utover foredrag fra Alfix-medarbeidere fra både salg, 
teknikk og laboratoriet, hadde vi en interessant ekstern 
foredragsholder fra Teknologisk Institut – Tommy B. 
Jacobsen. Her var emnet betong- og sparkelkonstruksjoner.

Kommende klubbmøter!
Antallet klubbmedlemmer har langt overskredet våre 
forventninger i løpet av klubbens første leveår.

”Vi har virkelig mottatt positiv tilbakemelding fra deltagerne 
på de første møtene, så nå utvider vi konseptet og 
planlegger å trekke ut i landet med 3 Pro Club-møter på 
senhøsten 2019. Her er Nordjylland, Hovedstadsområdet og 
Bornholm på bordet som destinasjoner”, sier direktør (CCO) 
i Alfix – Anders Bertelsen Toft. Mer informasjon om dette 
følger.

Påmelding til klubben
Er du murer, og har du ennå ikke meldt deg inn i klubben? 
Meld deg inn i Alfix Pro Club nå ved å skrive en e-post til vår 
markedsføringskoordinator Steen Thrysøe – sbt@alfix.dk.
Medlemskap og møtedeltakelse er gratis, og Team Alfix 
garanterer et solid nettverk med andre kvalitetsbevisste 
murere krydret med faglige innspill fra Alfix og eksterne 
gjester.

Se kortfilm om det siste klubbmøtet her!

https://youtu.be/k1qji0IO_3U


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

56 års fødselsdag 
1. mai 2019 var det 56 år siden Alfix ble stiftet i Kolding av Hans Carstensen Toft. 

Akkurat som i 1963, er det stadig vårt formål å skape TRYGGHET for våre kunder. Den gamle 
annonsen her sier at det sterke festet til underlag og fliser utgjorde kjernen i vårt første produkt 
– Alfix Universalmørtel. Flisen ble hengende på veggen – til glede og gagn for både byggherrene, 
de utførende murerne og tømrerne. Alfix Universalmørtel var et sterkt og populært fliselim (en 
god og fast forbindelse) som banet vei for de nåværende produktene – både fra Alfix og fra 
andre produsenter.

Her i 2019 er produktenes sterke feste stadig essensen av Alfix. 56 års erfaring understøtter den 
samlede pakken med trygghet fra Alfix: Ansvarlige byggtekniske systemer som holder – også på 
lang sikt.

Vi er fortsatt her som en dansk, familieeid produsent. I god form og med mange spennende 
initiativer på vei til reisen videre. Mange takk for støtten til alle våre gode kunder, andre viktige 
samarbeidspartnere og våre dyktige og lojale medarbeidere!

Alfix-systemer inngår i luksushotell i 
Trondheim
Det fine, gamle Britannia Hotel i Trondheim i Norge, er etter 3 års nøye renovering nå 
klar til enda en storhetstid. Hotellet, som opprinnelig stammer fra 1870, er med i den 
absolutte hotell-luksus-ligaen og byr på utsøkt klassisk-moderne engelsk klasse. Hotellet 
kan skryte på seg 5 stjerner.

Ansvarlige byggtekniske systemer fra Kolding i Danmark er hentet inn, og følgende 
Alfix-produkter er brukt: Alfix 1K og 2K Tetningsmasse, Alfix PlaneMix 20 sparkelmasse, 
Alfix LetFix og ProFix fliselim, Alfix CeraFill 10 colour universalfuge og Alfix M-Silicon 
høyelastisk fugemasse.

Modena Fliser Trondheim har levert Alfix-produktene. Entreprenøren Johannesen og 
Hagen har stått for restaureringen av dette imponerende hotellet, som har Rema-
grunnleggeren og den suksessrike forretningsmannen Odd Reitan som oppdragsgiver.

Se flere bilder her!

Premiert bankbygning fasaderenovert 
med Alfix 
Arbejdernes Landsbank i Rønne på Bornholm er nettopp hedret med årets pris for vakker 
og velutført restaurering. Begrunnelsen for hederen består av en vakker og autentisk 
gjengivelse av husfasadens tidligere uttrykk – et klapp på skulderen til arkitekten såvel som 
de utførende håndverkerne.

Den fine gamle bankbygningen er fasaderenovert med Alfix DuraPuds 710 (Heft- og 
tynnpuss) og Alfix DuraDec 8000 SR (silikonharpiksmaling) i fargene Hvit og Oslo. Firmaet 
Futurae har utført arbeidet.

Les mer om våre langtidsholdbare pusse- og maleprodukter her!

https://www.alfix.com/no/referenser/britannia-hotel-trondheim
https://www.alfix.com/facadepuds-og-maling

