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Unge flisemurere støttet af Alfix
Alfix bakkede for 3. år i træk op om de unge flisemurere, som deltog ved DM i Skills - 
Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser 2013. 

Hele 28.000 besøgende lagde vejen forbi NRGI Park i Århus, hvor den populære begivenhed i  
år havde til huse.
De 5 deltagere i flisemurer-konkurrencen repræsenterede hver deres erhvervsskole og landsdel. Der 
blev demonstreret kvalitetshåndværk og konkurrencelyst på højt niveau, da deltagerne over flere dage 
arbejdede ihærdigt med at løse en både teknisk krævende og samtidig kreativ fliseopgave. 
Alfix sponsoratet af flisemontørfaget udmøntede sig både i økonomisk støtte og konkrete materialer til 
brug under selve konkurrencen, hvor der i år blev anvendt Alfix Primer, LetFix og ProFix fliseklæbere og en 
CeraFill 10 colour fugemasse.
Om betydningen af sponsoratet fra Alfix fortæller Lars Skibdal Schmidt, tilsynsførerende ved konkurrencen: 

“Uden sponsorer var det arbejde vi laver ikke muligt. Alfix’ sponsorat har betydet, at vi har fået skærpet 
opmærksomheden på flisearbejde generelt, og at vi på bare ét år har hævet det generelle niveau omkring 
udførelse af flisearbejde”. 

Vinderen af konkurrencen blev for andet år i træk Søren Hvidberg Henriksen, Hjørring, ansat hos 
murermester Kaj Mølbjerg A/S og tilhørende erhvervsskolen EUC Nord. Søren kan nu også kalde sig for 
Danmarksmester 2013 - flot. Et stort tillykke skal lyde fra Alfix.
Se flere billeder fra konkurrencen her
Se TV indslag fra Ekstra Bladet / Håndværkeren her

Grønne løsninger efterspørges
Det er nu 1 år siden, Alfix modtog Byggeriets Miljøpris på messen TUN BYG 2012. På Alfix 
modtager vi den stigende interesse for grønne løsninger med åbne arme.

Særligt i Danmark har den grønne udmærkelse for virksomhedens ansvarlige tilgang til miljø 
og arbejdsmiljø givet en del positiv omtale. Men også hos forhandlere og slutbrugere på 
eksportmarkederne er den grønne anerkendelse blevet bemærket. 
Som eksempel kan nævnes, at Konradssons Kakel, som er én af Sveriges førende flisegrossister 
og Alfix’ største enkeltkunde på det svenske marked, i efteråret 2012 efterspurgte noget konkret 
dokumentationsmateriale for Alfix’ mange aktiviteter inden for miljø og arbejdsmiljø. 

”Vores kunde og samarbejdspartner Konradssons Kakel ville gerne overfor sine samhandelspartnere 
kunne dokumentere, at de produkter, som de forhandler, er produceret med omtanke for miljø og 
arbejdsmiljø. Bæredygtige byggematerialer efterspørges i stigende grad i Sverige, og det gælder også 
for produkter som vores. Interessen er særlig stor i forbindelse med større offentlige byggeprojekter 
som eksempelvis grønne boligbyer”, siger marketingchef i Alfix, Anders Bertelsen Toft. 

Resultatet af henvendelsen blev en grøn image flyer, som grossisten nu benytter aktivt i salgsarbejdet 
over for sine egne kunder. Et kundeengagement, som Alfix hilser varmt velkommen. 
Se flyer´en her

http://www.alfix.com/Om+Alfix/fagsponsorat
http://ekstrabladet.dk/Haandvaerkeren/article1906475.ece
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_miljoe_flyer.pdf


Et endnu stærkere Alfix rådgivningsteam
D. 1. februar 2013 er Mikael Brockenhuss Noe ansat som ny tekniker i Service Teknisk Afdeling.  

Den 36-årige Mikael er uddannet murer og bygningskonstruktør, og han har mange års erfaring både 
som praktiker og projekterende. De seneste år har han arbejdet for Accent Byg ApS ved Vejle, hvor 
han har tegnet nye projekter og fungeret som bygherrerådgiver. Derudover har Mikael ofte selv svunget 
murerskeen og deltaget i det daglige arbejde på byggepladsen. 

“Vi er glade for at invitere Mikael med på Alfix holdet, og vi ser frem til at drage fordel af hans 
kompetencer inden for murerhåndværket og rådgivning. Mikaels profil passer godt til Alfix, da han 
som person er åben, imødekommende og samtidig er vant til at arbejde struktureret og langsigtet med 
kvalitetsløsninger”, siger Allan Nielsen, teknisk chef i Alfix.

Mikael Brockenhuss Noe skal være med til at styrke den tekniske afdeling, og med tiden vil han ligesom 
det etablerede tekniske team varetage kursusaktiviteter, byggepladsbesøg, rapporteringsarbejde og 
bemanding af afdelingens tekniske hotline.

Professionelt håndværk i FN BYEN - 
København
 
Smukke natursten nænsomt monteret i Alfix ligger nu klar til at byde de mange internationale 
gæster velkommen i FN BYENs nye imponerende byggeri i København. 

De norske skifersten i byggeriets foyer er nøje udvalgt til formålet, og kvalitetsfliserne er monteret 
med omtanke og akkuratesse af virksomheden Londero Mosaik, som er flisespecialister med bopæl 
i København. Om arbejdet med Alfix produkterne og medarbejderne i det spændende projekt siger 
direktør i Londero Mosaik, Umberto Londero:
 
“Alfix Profix er en kvalitetsfliseklæber, som er let at anvende og regulere i forhold til forskellige tykkelser 
på fliser som eksempelvis de Offerdal skifer-fliser, der er brugt i FN-byen. Samarbejdet med Alfix har 
været fremragende. Vi har fået en god rådgivning, og Alfix har været behjælpelige med at finde de bedst 
egnede produkter til vores arbejde”.

Professionelt håndværk fremkommer, når dygtige håndværkere passioneret arbejder med produkterne 
og samtidig sikrer sig at materialevalget er nøje afstemt til formålet. 
Udover fliseklæberen Alfix ProFix, så blev fugemassen Alfix CeraFill 10 colour anvendt i foyer´en på 
grund af dens gode vand- og smudsafvisende egenskaber. Et klogt og langtidsholdbart valg til et så 
stærkt trafikeret område som en ankomsthal. Fliserne i bygningens storkøkken og på de mange toiletter 
er også monteret og fuget i Alfix af Londero Mosaik. Her er anvendt Alfix Primer, 2K Tætningsmasse, 
ProFix og LetFix fliseklæbere og CeraFill 10 colour fugemasse.

FN Byen er både arkitektonisk og størrelsesmæssigt banebrydende. De 45.000 kvadratmeter fordelt 
på 6 etager ligger nu som et stolt og internationalt monument på Marmormolen i Nordhavnen. Dele 
af byggeriet indvies her i de første måneder af 2013, og anden etape af byggeriet færdiggøres i 
begyndelsen af 2014. Et besøg værd, men grundet de skrappe sikkerhedsforanstaltninger i FN, kan det 
smukke håndværk desværre kun nydes af særligt inviterede gæster.
Se flere billeder
Læs mere om Londero Mosaik her.

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

Uden sponsorer var det arbejde vi laver ikke muligt. Alfix’ 
sponsorat har betydet, at vi har fået skærpet opmærksomheden 
på flisearbejde generelt
- Lars Skibdal Schmidt, tilsynsførerende ved konkurrencen  

http://www.alfix.com/Referencer/Danmark/fn_byen
http://www.londeromosaik.dk/default.html

