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Nu startar Alfix Pro Club!
Den 18 maj 2018 kunde vi äntligen inviga vår nya 
murarklubb Alfix Pro Club. Vid det första klubbmötet i 
Kolding deltog engagerade murare från hela landet.

Aktuella teman på programmet
Klubbmedlemmarna lyssnade intresserat till dagens första 
ämne om nya Alfix DuraTherm fasadsystem och avslutade 
med golvavlopp med Mikael Noe och Allan Nielsen från 
Alfix. Goda externa föredragshållare från bl.a. Bunchs 
Bygningsfysik och Blücher medverkade också till en 
informell och spännande dag med många nya kunskaper 
och trevlig samvaro.

Fördelar med medlemskap
Murarmästare Martin Juul Wulff från M2 Byg i 
Dronninglund upplevde klubben så här: 
Varför har du tackat ja till att bli medlem i Alfix Pro 
Club? 
”Helt klart eftersom det lät så spännande, alltså 

med kontakten mellan murarmästarna och tillverkarna i ett 
slutet forum.” 
Fick du ut något av att delta på klubbmötet, och i så fall 
vad? 
”Ja, helt klart. Vi diskuterade många olika lösningar 
kring golvavlopp och fasadisolering, det var ju också 
huvudpunkterna på det första mötet. Det är inte alltid så 
enkelt att diskutera var och hur det kan gå fel. Men jag 
tycker att det är mycket viktigt att få se hur det kan gå fel! 
Det är ju alltid bättre att lära sig av andras fel än att få lov 
att pröva det på egna arbeten och den egna ekonomin.” 

En annan deltagare på mötet var murarmästare 
Henrik Burich från Haderslev, som säger så här:
 

”Anledningen till att jag gärna är medlem i Pro Club är 
att jag anser att Alfix är en mycket seriös spelare på den 
danska marknaden.” 
”Jag uppskattade klubbmötet mycket, vi murare bör 
verkligen dela med oss av våra erfarenheter till andra 
intresserade.” 
”Det är viktigt att få nya kunskaper genom klubben, och det 
är samtidigt positivt att kunna dokumentera medlemskapet 
hos våra egna kunder. Alltså att kunna visa att vi är väl 
uppdaterade inom vårt yrkesområde. Jag ser verkligen fram 
emot nästa möte.” 

Anmälan 
Nästa Pro Club-möte i Kolding hålls fredag 2 november 2018 
klockan 9–13. 

Det är gratis för alla murare att anmäla sig till klubben här: 
http://www.alfix.com/proclub. 
Alternativt kan man begära att få bli medlem i ett e-
postmeddelande till alfix@alfix.dk. På ärenderaden skriver 
du ”Pro Club-medlemskap”. 
I god tid före nästa möte skickar vi information till 
medlemmarna via e-post, så man har möjlighet att säkra en 
plats till evenemanget.

Med Alfix Pro Club önskar vi främja och optimera det 
professionella hantverket. Mot en bakgrund av aktuella 
teman och praktikfall från vardagen fokuserar vi 
tillsammans på det starka hantverket för att framtidens 
lösningar ska bli ännu bättre. Det är positivt både för 
byggherren, muraren, leverantören, projektledaren och 
tillverkaren.

http://www.alfix.com/proclub
mailto:alfix%40alfix.dk?subject=Pro%20Club-medlemskap


Nytt danskt fasadsystem gör det enkelt 
för kunden
”Ett samlat system från Alfix – levererat som en enhet direkt på byggplatsen”. 

Det är mantrat för vårt nya fasadsystem Alfix DuraTherm, som inkluderar isolering med 
mineralull i tre olika tjocklekar. 50, 100 respektive 150 mm. 
Nu blir det enkelt både för muraren och leverantören att beställa färdiga fasadpaket från 
Alfix – det behövs faktiskt bara ett enda varunummer.
DuraTherm är grundligt testat på ett erkänt tyskt institut, där systemet uppnådde mycket 
bra resultat.

Fasadsystemet finns i två olika versioner – ”complete” och ”select”.

Nya medarbetare
Den 1 maj 2018 var den första arbetsdagen för två nya Alfix-medarbetare i Kolding. 
Mette Skov Jensen och Flemming Ilsøe är nu en del av Team Alfix med anställningar som 
laboratorietekniker respektive teknisk konsult. Mette kommer från Eurofins Miljø i Brørup, 
och Flemming har senast arbetat på Isover i Vamdrup. Vi är glada över att få med dem i 
vårt lag, som därmed blir ännu starkare.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Alfix succé med bassänger fortsätter  
Antalet danska, norska och svenska bassänger med Alfix-lösningar ”inside” fortsätter att öka. 
”Intresset för och uppbackningen av Alfix bassängsystem är överväldigande. Det gäller allt 
från mindre privatägda bassänger till behandlingsbassänger på institutioner och på sjukhus 
till stora kommunala bassänger både inom och utom landet. Vi arbetar med många olika 
lösningar, som skräddarsys för byggherren och det aktuella projektet”, säger Carsten Schultz, 
teknisk chef på Alfix. 
Alfix deltar i många olika projekt just nu, både renoveringar och nybyggnationer. Gemensamt 
för alla är kvaliteten på de valda lösningarna, som ska kunna fungera under många år. 

Bassäng-aktivitetsnivån i Alfix är mycket hög, vilket man lätt ser på dessa referensprojekt.


