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SPECIALUTGÅVA

Alfix är aktiv i denna 
Corona-tiden
I Alfix följer vi självklart regeringens och 
Folkhälsomyndigheternas riktlinjer riktlinjer samt 
deras rekommendationer. 

En del av vår personal jobbar just nu hemifrån. Internt 
på Alfix har vi aktiverat viktiga och ansvarsfulla 
åtgärder för den gemensamma säkerhet och hälsan.

Fabriken i Kolding är fortfarande 100 % aktiv och vårt 
lager-/-produktions och laboratoriemedarbetare samt 
driftsledare jobbar engagerade och ihållande, för att 
upprätthålla ett välfungerande Alfix. Vi kan därför 
fortsätta att producera och vi har mycket att göra, 
vilket vi är tacksamma för.

 

Kundförfrågningar via telefon/mail besvaras mycket 
gärna. Vi är fullt tillgänglig i ordermottagningen, 
tekniska avdelningen, samt säljavdelningen.

I Team Alfix kommer vi, i gemenskapen, att erbjuda 
våra kunder och samarbetspartners bästa möjliga 
service under våren. Vårt önskan är att fortsätta 
skapa TRYGGHET med våra bärkraftiga systemem. 
Låt oss sköta om varan – och hålla fysiskt avstånd, 
men ! samtidigt hjälpa varan och ”bygget”, säkert och 
ansvarsfullt  genom denna Corona pandemin.

I denna specialutgåva av Alfix nyhetsbrev kommer vi 
att visa en rad av de nyheter som var vårt huvudtema 
på BYGGERI 20 mässan – vilket var förståeligt stoppad 
pga. Covid 19. Förhoppningsvis kan vi med dessa 
nyheterna bidra till att ”Bygg Sverige” hålls igång.
Vi ser fram emot att höra från er. 

De bästa hälsningar
Anders Bertelsen Toft – direktör (CCO)
Alfix A/S



NYHET

Alfix TopCoat Design

HÅLLBART DESIGNGOLV

FASAD PUTSSYSTEM
FÖR VENTILERADE FASADSKIVOR PROFESSIONELT FOGSORTIMENT

EPOXI-BASERAT FOGMASSA

Alfix DuraPuds 804

Alfix C2 Epoxy

Alfix UniversalFuge 
- CeraFill 10

Alfix Acoustic PS3 - Recycled är en ny, miljövänlig och 
effektiv stegljudsdämpning. Produkten är producerad av 
återvunnen gummi och naturligt kork.

Med vår nya produkt: Alfix TopCoat Design kan vi nu 
erbjuda en komplet dansk system för designgolv.

Alfix erbjuder en enkel och robust fasade putssystem
för ventilerad fasad, där de putsbärande 
fasadskivorna är cementbaserade.

Alfix C2 Epoxy är en epoxi-baserat fogmassa.
Lämplig för t.ex.: Bassäng, livsmedel och kemisk 
industri.

Alfix präsenterar ett uppdaterat fogsortiment med nya
namn och förbättrade egenskaper. Ett exempel är
Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.Läs mer!

Läs mer!

Läs mer!

STARKA DANSKA
SYSTEM TILL VÅRENS
PROJEKT

MILJÖ HÅLLBAR 
STEGLJUDSDÄMPNING

Designgolv

- komplet system

Alfix Acoustic PS3 - Recycled

Levereras i färgerna:
● Manhattan - stålgrå
● Vit
● Ljus beige● Koksgrå● Antracitgrå ● Svartgrå

Läs mer! Läs mer!

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.781_durapuds_804.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.218_c2_epoxy.pdf
https://www.alfix.com/se/fogmassor-fill
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_ti_designgulve.pdf
https://www.alfix.com/se/stegljudsmembran/acoustic-ps3-recycled
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.070_topcoat_design.pdf

