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Vårstämning hos murarklubben 
Fredagen den 10 maj 2019 höll vi ännu ett klubbmöte 
i Alfix Pro Club – en klubb för professionella murare.

Dagens tema var spacklade golv/designgolv, och intresset 
från murare från hela landet var stort. Arrangemanget 
blev fulltecknat redan i förväg, och en välbalanserad 
kombination av teori och praktik resulterade i mycket 
positiv feedback från de deltagande hantverkarna. En 
återkoppling vi sätter stort värde på.

Förutom föredrag av Alfix-medarbetare från både 
försäljning, teknik och laboratoriet hade vi en intressant 
extern föredragshållare från Teknologisk Institut 
– Tommy B. Jacobsen. Här var ämnet betong och 
spackelkonstruktioner.

Kommande klubbmöten!
Antalet klubbmedlemmar har överträffat våra förväntningar 
med råge under klubbens första år.

”Vi har fått riktigt positiv feedback från deltagarna på 
våra första möten, så nu utökar vi konceptet och planerar 
att ge oss ut i landet med tre Pro Club-möten under 
senhösten 2019. Tilltänkta destinationer är Nordjylland, 
huvudstadsområdet och Bornholm”, säger Anders Bertelsen 
Toft, direktör (CCO) på Alfix. Mer information om detta 
kommer senare.

Anmäl dig till klubben
Är du murare och har ännu inte anmält dig till klubben? 
Anmäl dig till Alfix Pro Club nu genom att skriva ett e-
postmeddelande till vår marknadsföringssamordnare Steen 
Thrysøe – sbt@alfix.dk.
Det är gratis att vara medlem och delta i mötena, och 
Team Alfix garanterar ett starkt nätverk med andra 
kvalitetsmedvetna murare, kryddat med yrkesmässig input 
från Alfix och externa gäster.

Se en kort film om det senaste klubbmötet här!

https://youtu.be/k1qji0IO_3U


56-årsfirande 
Den 1 maj 2019 var det 56 år sedan Alfix grundades i Kolding av Hans Carstensen Toft.

Precis som 1963 har vi än i dag målet att skapa TRYGGHET för våra kunder. Den här gamla 
annonsen berättar att den starka fästförmågan på underlag och kakel var kärnan hos vår 
första produkt – Alfix Universalmurbruk. Kaklet satt kvar på väggen – till glädje och fördel för 
såväl byggherrar, de utförande murarna och trävaruhandlarna. Alfix Universalmurbruk var ett 
starkt och populärt kakellim (ett effektivt och hållbart bindemedel) som visat vägen för dagens 
produkter – både från Alfix och från andra tillverkare.

2019 utgör produkternas starka fästförmåga fortfarande essensen av Alfix. 56 års erfarenhet 
bidrar till Alfix samlade trygghetspaket: Tillförlitliga byggtekniska system som håller – även på 
lång sikt.

Vi är fortsatt verksamma som en dansk, familjeägd producent. I god form och med många 
spännande initiativ på väg mot nya resmål. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra fantastiska 
kunder, andra viktiga samarbetspartner och våra duktiga och lojala medarbetare!

Alfix system används på lyxhotell i 
Trondheim
Det fina gamla hotellet Britannia i norska Trondheim står efter tre års omsorgsfull 
renovering nu redo för ännu en storhetstid. Hotellet, som byggdes år 1870, ingår i en 
skara hotell i absolut lyxklass och bjuder på utsökt klassisk-modern, engelsk stil. Hotellet 
kan skryta med 5 stjärnor.

Tillförlitliga byggtekniska system från Kolding i Danmark har hämtats in, och följande 
Alfix-produkter har använts: Alfix 1K och 2K tätningsmassa, Alfix PlaneMix 20 
spackelmassa, Alfix LetFix och ProFix kakellim, Alfix CeraFill 10 färgad universalfog och 
Alfix M-Silicon högelastisk fogmassa.

Modena Fliser Trondheim har levererat Alfix-produkterna. Entreprenören Johannesen och 
Hagen har stått för restaureringen på det imponerande hotellet, där Rema-grundaren och 
den framgångsrika affärsmannen Odd Reitan står som uppdragsgivare.

Se fler bilder här!

Prisbelönt bankbyggnad 
fasadrenoverad med Alfix 
Arbejdernes Landsbank i Rønne på Bornholm har nyligen belönats med årets pris för en 
vacker och väl utförd restaurering. Bakom den ärofyllda utmärkelsen ligger ett vackert 
och autentiskt återskapande av husfasadens tidigare uttryck – en klapp på axeln till såväl 
arkitekten som de utförande hantverkarna.

Den fina gamla bankbyggnaden har fasadrenoverats med Alfix DuraPuds 710 (fäst- och 
tunnputs) och Alfix DuraDec 8000 SR (silikonhartsfärg) i färgerna Vit och Oslo. 
Arbetet har utförts av firman Futurae.

Läs mer om våra puts- och färgprodukter med lång hållbarhet här!

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

