
ALFIX APP

SEPTEMBER 2016

Ny håndværker app  
- til Sverige og Norge
Alfix introducerede sidste år en dansk 
håndværkerapp – skræddersyet til murere. Den 
nye digitale platform har været en stor succes 
på hjemmemarkedet, og den følges nu op af en 
tilsvarende svensk og norsk version tilpasset vores 2 
store eksportmarkeder.

I appen kan håndværkeren tilgå vigtig information om Alfix 
produkterne direkte på byggepladsen. 

Produktinformationer og sikkerhedsdatablade er lige ved 
hånden, og brugeren kan let beregne forbruget af de 
forskellige produkter via en brugervenlig beregner. Endelig 
indeholder appen også en nyttig kvalitetssikrings-funktion, 
hvor byggeprojekter på overskuelig vis kan dokumenteres 
med korte noter suppleret af fotos fra telefonens kamera. 

Appen kan nu downloades til iPhones i App Store og til 
Android telefoner i Google Play.



DK

Tilslutningsdetaljer 
ved Alfix Facadepudssystem

Tillæg til Holdbare pudsede facader - med Alfix DuraPuds og DuraDec

Derfor er Alfix valgt til stort 
mosaikfacade-projekt i København
Alfix er med på facaden ved et stort og prestigefyldt mosaikprojekt ved 
Flintholm Station på Frederiksberg. 

Det nye 4400 kvadratmeter store Kultur- og Bevægelseshus KU.BE facadebeklædes 
nu med flotte spanske mosaikfliser, der monteres i Alfix C2 Epoxy. Efterfølgende fuges 
fliserne i Alfix CeraFill 20 – klinkefuge, som både matcher og kan kompensere for de 
varierende fugebredder.

”Det har for bygherren, ingeniøren og entreprenøren været helt afgørende, at den 
byggetekniske løsning til denne specielle facadeopgave er professionel og skræddersyet 
til opgaven. Mosaikfacaden vil gennem tiden blive udsat for det omskiftelige danske 
vejrlig, som med en god blanding af sol, regn og hyppige vekslinger mellem frost og tø 
udgør et ”aggressivt miljø”. Vi er overbeviste om, at den valgte Alfix løsning er velegnet til 
denne krævende opgave”, siger Allan Nielsen, teknisk chef i Alfix.  

Der er tale om et stort og anderledes projekt, idet facaden er på 1300 m2 og går op i 10 
meters højde. KU.BE er tegnet af Adept/MRVDV arkitekterne, og bygningen kommer til at 
huse bibliotek, café og diverse kultur og bevægelsestilbud. 

Den imponerende hvide mosaikfacade med de lyse Alfix fuger vil snart pynte i bybilledet 
på Frederiksberg.

Se fotos af byggeriet her.  

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

Ny brochure - facadepuds 
Vi har netop udarbejdet et uddybende tillæg til vores eksisterende 
facadepudsbrochure ”Holdbare pudsede facader – med Alfix DuraPuds og 
DuraDec”. 

Den nye brochure viser på illustrativ vis, hvordan særlige tilslutningsdetaljer udføres 
forsvarligt. Her kan man finde tegninger og anvisninger på facadepudssystemer med 
mineraluld og EPS. Herunder vises nærmere anvisninger på professionelle Alfix løsninger 
ved sokler, vinduessålbænke, tagfod og murkrone. 

Se brochuren her! 

http://www.alfix.com/referencer/ku-be-frederiksberg
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_tilslutningsdetaljer_ved_alfix_facadesystem.pdf


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

Det har for bygherren (...) været helt afgørende, 
at den byggetekniske løsning til denne specielle 
facadeopgave er professionel og skræddersyet. 
- Allan Nielsen, teknisk chef i Alfix

Mange nye Alfix svømmebassiner 
Det seneste års tid er antallet af svømmebassiner i Skandinavien, udført med 
Alfix produkter, steget markant. Sensommeren 2016 har også budt på en række 
spændende nye bassin-projekter. 

”Vi sætter stor pris på den professionalisme, som gennemsyrer det tillidsbaserede 
samarbejde omkring svømmebassiner. Alfix anvendes i øjeblikket aktivt i flere 
større projekter i henholdsvis Ishøj, Ølstykke, Herfølge og Århus. Det er virkelig 
positivt, at så mange projekterende og udførende håndværkere nu tilvælger os som 
samarbejdspartner”, siger Carsten Schultz, teknisk leder i Alfix. 

Trods mere end 40 års erfaring med bassiner går virksomheden stadig ydmygt 
til hver eneste opgave, fordi succesen i høj grad hviler på en klar og gensidig 
forventningsafstemning kombineret med en tæt og løbende dialog, forklarer Carsten 
Schultz. For Alfix vil formålet med et sådan partnerskab altid være, at både bygherrer, 
ingeniører, entreprenører og udførende håndværkere kan være helt trygge ved de valgte 
løsninger.

Her ses fotos af et stort 50 meters bassin i Ishøj, hvor der skal monteres fliser i såvel 
bassin som på barfodsarealer. Her vil blandt andet blive anvendt Alfix 2K Tætningsmasse, 
Alfix ProFix fliseklæber og Alfix CeraFill 18 resistant højstyrke fugemasse.

Ønsker du at høre mere om, hvordan Alfix kan tilbyde Ansvarlig styrke i 
bassinkonstruktioner, så kontakt Carsten Schultz på 75529011.  

Se referencer her!

Dansk produceret facadepuds – 
holdbarhed helt op til 15 år
Omsætningen af Alfix DuraPuds 800 SR (silikoneharpikspuds) er i vækst. Den færdigblandede 
puds er diffusionsåben (åndbar), har en langtidsholdbarhed på helt op til 15 år på facaden, og 
den fås i 21 flotte standardfarver. Endelig så er den Kolding-producerede facadepuds alge- og 
smudsafvisende, hvilket er en meget efterspurgt egenskab hos mange bygherrer.  

Læs mere om produktet her!

Se brochure! 

Se også helt nye referencer med Alfix DuraPuds 800 SR her!

• Gammelt vandtårn i Aalborg 
• Liebhaverbolig i Kolding
• Funkisbolig i Hjørring

http://www.alfix.com/referencer
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-800-sr
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_facadepuds_durapuds800SR.pdf
http://www.alfix.com/referencer

