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Murtec® – tidligere kendt som BRICTEC-murværksarmering, hvordan skal dette nu forstås?

Hermed følger en historie om noget armering, der har fået et nyt navn, men som har bevaret sin
suveræne styrke og brugervenlighed.
Det er således, at BRICTEC oprindeligt blev produceret af Hörle Tråd AB i Sverige, under navnet Bistål.
Markedsføring og salg af Bistål skete på 2 forskellige måder – ubehandlet Bistål (kaldet sort stål) forestod
Hörle Tråd AB selv, medens en agent forestod markedsføring og salg af „forædlet“ Bistål, dette under
mærkenavnet BRICTEC. Forædlet Bistål er i denne sammenhæng rustfrit stål og epoxy-behandlet stål.
I starten af året 1985 indgik vi en aftale med agenten omkring markedsføring af Bistål i Danmark, dette
naturligvis under navnet BRICTEC som er et registreret varemærke – registreret af Hörle Tråds agent.
Den 1. maj 1985 startede markedsføringen i Danmark og produktet (den rustfrie version) blev absolut
positivt modtaget - så positivt at vejen var banet for et alternativt produkt (Murfor®), der kom på markedet
i starten af halvfemserne.
Gennem mange år var det sådan - men i 1997/1998 skete der noget. Producenten af Murfor købte
Bistålproduktionen (maskinerne) af Hörle Tråd AB, og efterfølgende blev disse flyttet til Belgien. En
noget speciel situation – vores konkurrent var nu vores leverandør. Dette medførte, at agenten i Sverige
etablerede kontakt til en engelsk stålproducent, og sammen udviklede de et produkt der på mange punkter
var en kopi af BRICTEC, dette produkt blev så markedsført i Sverige under navnet Brictec Bi37R, og med
specifikationerne fra de gamle test.
I fortsættelse af ovennævnte stod vi således ved en skillevej, men vi valgte at fortsætte med BRICTEC idet
vores leverandør af murbindere forhandlede Murfor i Sverige, og vi kunne således fortsætte markedsføring
og levering nogenlunde uændret, dog var der visse vanskeligheder i produktionen. Efter et par år blev
Bistålproduktionen købt tilbage til Sverige og efterfølgende overtaget af vores leverandør af murbindere.
Dette er en fin udvikling for os, nu er der fuld fokus på de nordiske markeder, og vi indgår som en
betydende faktor i produktionens økonomiske grundlag.
Men ovennævnte udvikling medførte, at indehaveren af mærket BRICTEC meddelte os, at vi ikke måtte
fortsætte med at markedsføre bistål under navnet BRICTEC. Vi valgte derfor at markedsføre Bistål under
navnet MURTEC – et navn vi i slutningen af 80-erne havde registreret som varemærke. Alternativt kunne
vi købe deres „Ny BRICTEC“ men dette ønskede vi ikke, idet dette produkt er bistål underlegen på alle
betydende punkter.
Dette var en lang historie, men det er også en helt speciel situation – at en vare pludselig sælges under et
andet navn – det er mere almindeligt, at et produkt skifter forhandler og at navnet bibeholdes.
Sluttelig vil vi repetere de aktuelle navne på rigtig Bistål: Murtec® rustfrit bistål 37R, og Murtec®
galvaniseret bistål 40G – se også brochuren Murtec® armeringssystemer (C12).
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