
 
 
Tandlæge Asger Bluhme har 
bygget ny tandklinik i Åbybro 
på 350m2. 
Han havde hørt om Aluthermo 
Quattro og fået det anbefalet. 
 

 
 
Derfor ville han bruge 
Aluthermo Quattro overalt i 
tandklinikken. 
Arkitekten og håndværkerne 
var meget skeptiske, men Asger 
holdt fast i at de skulle bruge 
Aluthermo Quattro isolering. 
 
Da håndværkerne begyndte at 
arbejde med refleksiv isolering, 
blev de meget positive, 
Det klør og kradser ikke og er 
nemt at skære og montere. 
 
Asger har i dag brugt 
Aluthermo Quattro isolering 
sammen med traditionel 
isolering overalt i hans 
tandklinik, og er specielt meget 
glad for at det holder godt på 
varmen om vinteren samtidig 
med at klinikken blev dejlig 
afkølet igennem sommeren. 
 
Han blev endvidere meget 
overrasket over at hans 
gasforbrug var sat til 1.600 m3 
gas, men han har kun brugt  
 
 

 
 
1.000 m3 gas på et år. 
 
Asger et specielt imponeret 
over at det kolde brugsvand 
stadig er koldt, selvom det 
skal løbe fra den ene ende af 
klinikken til den anden. 
Vandrørene ligger nemlig 
godt beskyttet af den 
refleksive isolering. 
 
Men som Asger siger, så er 
det jo logik for mig, når man 
ser på et fly, der kan holde på 
varmen i kabinen uden at 
væggen er 300 mm tykke. 
 
Asger har ingen negative 
oplevelser haft med refleksiv 
isolering og vil meget gerne 
anbefale Aluthermo Quattro 
isolering, og folk er meget 
velkommen til at besøge ham 
på hans tandklinik for at høre 
om Aluthermo Quattro. 
Tlf: 98243444 
Mail info@tandland.nu 

 
Desuden er folk meget 
velkommen til at kontakte 
firmaet Kims Tømrer & 
Snedkerforretning Hals v/kim 
Axelsen, der byggede hans 
klinik. 
De vil også meget gerne give 
deres anbefaling på 
Aluthermo Quattro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Refleksive isoleringsprodukter fra 
producenten Aluthermo 
importeres, lagerføres, forhandles 
og distribueres af Adflexion Aps, 
som er eneimportør for 
Skandinavien inkl. Grønland, 
Færøerne og Island. 
Se www.aluthermo.dk 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Referencer 
Asger Bluhme 
Nordstjernevej 6 
9440 Åbybro 
Tlf: 98243444 
Mail info@tandland.nu 

 
C.F. Tietgens Boulevard 32 

DK-5220 Odense SØ 
Tlf.: 2631 2631 

Email: info@adflexion.dk 
Web: www.aluthermo.dk 

www.adflexion.dk 


