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Danmarksmester på besøg
Frederik Nielsen - den dobbelte danmarksmester i
flisemurerfaget (DM i Skills) - har været på
sommervisit på Alfix. Vi har i 7 år været 
hovedsponsor for flisemurerfaget, og det glæder 
os, at Frederik foretrækker Alfix produkter til sine 
flisemonteringsopgaver.

På spørgsmålet om, hvilket Alfix produkt han synes 
allerbedst om, blev den unge murersvend lidt udfordret, da 
han hurtigt kunne nævne flere Alfix favoritter:

”Alfix 2K Tætningsmasse i hvid er virkelig god at arbejde 
med. Den er meget let at trække på, og så er de 2 produkt-
dele (binder og cement – red.) samlet i spanden, det gør 
arbejdet hurtigt og effektivt”, siger Frederik Nielsen”, som 
til dagligt arbejder hos Jorton A/S i Aalborg.  

Desuden blev Alfix ProFix fliseklæberen rost som et ”genialt 
produkt”, og Alfix́ s fugemasser fik også mange positive 
bemærkninger med på vejen. Frederik forklarer, at han 
generelt foretrækker Alfix produkterne frem for mange 
andre produkter i markedet. Han mener, at der tydeligvis er 
tænkt over, hvorledes flisearbejdet løbende kan optimeres, 
både hvad angår tid og kræfter -  her nævnes konkret 
rengøringen af værktøjet efter brug som et eksempel på, 
at det bare er nemt at arbejde med Alfix. Sidst, men ikke 
mindst, fremhæver den unge danmarksmester en helt 
gennemgående fornemmelse af kvalitet, når arbejdet er 
udført med Alfix – resultatet ”holder bare”. 

Frederik er snart klar til at repræsentere Danmark under 
efterårets World Skills, som er verdensmesterskaberne 
for elever på erhvervsuddannelser fra hele verden. World 
Skills 2017 finder sted i De Forenede Arabiske Emirater i 
oktober – hele Team Alfix krydser fingre for gode resultater 
og spændende oplevelser for Frederik og resten af Skills 
Denmark holdet. 
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Det nye ”LEGO House” i Billund – Alfix er med
I slutningen af september 2017 åbner det nye ikoniske oplevelseshus LEGO House 
i Billund. Her vil LEGO fans kunne opleve de mange kreative og sjove muligheder i 
LEGO universet. Til flisearbejdet er anvendt Alfix produkter. 

Alfix har leveret ProFix fliseklæbere og CeraFill 10 colour fugemasse til 600 m2 i det 
spændende byggeri, tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group. Murerarbejdet er udført af K.G. 
Hansen og Sønner A/S fra Grindsted. Med det nye LEGO house går innovation, kreativitet 
og solidt håndværk op i en højere enhed.

Opdateret via de sociale medier
Alfix har i flere år været aktive på de sociale medier Facebook og LinkedIn, og 
interessen for de jævnlige nyheder fra Kolding er støt stigende i byggebranchen. 
F.eks. har vi nu rundet 900 ”likes” på Facebook og mere end 500 likes på 
LinkedIn, hvilket vi er meget taknemmelige for. 

Opslagene omhandler oftest referencer fra byggeriet, produktnyheder, tips til anvendelse 
af Alfix produkterne, nyheder om messer og relevante arrangementer i branchen. 
”Vi oplever, at mange murere holder sig opdateret på Alfix tiltag via de sociale 
medier, og et stigende antal håndværkere kommenterer og stiller også spørgsmål til 
produkter og løsninger her. Facebook og LinkedIn tilgængelige platforme, hvor vi som 
materialeleverandør er tæt på alle vores samarbejdspartnere. Derfor bestræber vi os på 
at besvare alle henvendelser inden for rimelig tid”, siger Anders Bertelsen Toft, direktør 
(CCO) i Alfix.  

Håndværkere, ingeniører, private og andre, som ikke allerede følger Alfix A/S på enten 
Facebook og LinkedIn, er mere end velkomne til at tilslutte sig flokken. 

Facebook og LinkedIn

Bornholm svømmer i Alfix
Rønne Svømmehal er netop renoveret og til flisearbejdet er blandt andet anvendt disse 
Alfix produkter: 
Alfix PlaneMix 100 støbemasse, Alfix PlaneMix S40 bassin- og betonopretning,  
Alfix 2K Tætningsmasse, Alfix ProFix fliseklæber og Alfix CeraFill 18 resistant fugemasse. 
Arbejdet er udført af Murerfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S.

I Gudhjem er PL Entreprise A/S i fuld sving med at renovere fliser i bassinet i Gudhjem 
Svømmehal med fliseklæberen Alfix ProFix tilsat Alfix FlexBinder. Afslutningsvist skal der 
fuges med Alfix C2 Epoxy og Alfix P-Silicon.  Se fotos

https://www.facebook.com/alfixas/
https://www.linkedin.com/company-beta/1763264/
http://www.alfix.com/referencer/gudhjem-svommehal
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Nyt Aalborg Universitetshospital med 
Alfix facadeprodukter
Nordjyllands til dato største enkeltstående byggeri er så småt ved at tage form - 170.000 
kvadratmeter bliver det store hospital, når det står helt færdigt om nogle år.

I byggeriet kommer til at indgå Alfix DuraPuds 830 facadeklæber, Alfix DuraPuds 810 
fleksibel fiberpuds og Alfix armeringsnet til ca. 1000 m2 sokkelpuds. 


