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Har du lastet ned den nye danske 
håndverker-appen?
Alfix’ håndverker-app har fått positive tilbakemeldinger 
fra markedet, og kan lastes ned gratis fra App Store og 
Google Play. Appen finnes i en dansk versjon. 

Om appen uttaler Glenn Kristensen fra Murermester G. 
Kristensen ApS i Strandby:

”Jeg har lastet ned den nye Alfix-appen, og brukt den flere 
ganger på forskjellige byggeplasser. Appen passer bra når vi 
trenger rask informasjon om datablader og produktberegninger, og 
menyen Kvalitetssikring gir oss en stor fordel da vi kan dokumentere 
materialene vi har brukt i en sak. Kvalitetssikring er helt nødvendig 
for de fasaderenoveringene og nybyggprosjektene vi har,” forteller den 
engasjerte nordjyske murermesteren.

Overraskelser på Byggeri ’16
Sett et stort kryss i kalenderen 1.-4. mars 2016, hvor vi tradisjonen tro 
befinner oss på byggemessen BYGGERI ’16 i Fredericia. Du finner oss på vår 
vanlige stand D-6320.

Vi har flere spennende produktnyheter, spesielt velsmakende og bærekraftig 
kvalitetskaffe og toppmotiverte konsulenter (alle med murerbakgrunn). Vi disker 
også opp med en liten messeoverraskelse, så du kan med fordel ta turen innom Alfix-
standen i Fredericia. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen. 

Se mer om messen her: http://byggerimessen.dk/

Alfix er også = maling
Salget av silikonharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR overgår 
forventningene, og det kan se ut til at den langtidsholdbare og 
diffusjonsåpne fasademalingen fra 2016 kan kjøpes i enda flere danske 
byggevaresentre enn tilfellet er i dag.

Nettopp kombinasjonen av en imponerende holdbarhet på helt opptil 20 år på fasaden 
og sterk motstandsdyktighet mot alger, vekker begeistring hos så vel byggherrer, 
byggevaresentre og håndverkere.

Vi kan nå presentere en helt ny referanse fra vår hjemby Kolding, hvor DuraDec 8000 SR i 
fargen antrasitt pryder fasadene på disse eksklusive fjordboligene:

Se her

http://byggerimessen.dk/
http://www.alfix.com/referencer/gammel-strandvej-kolding


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

Grønne prosjekter i Sverige
Skanska bygger akkurat nå en spennende kontorbygg i Sveriges nest største 
by – Gøteborg, hvor kravene til byggematerialenes bærekraftighet er svært 
høye. Bygget med navnet ”Park 49” består av 3 deler – et 10-etasjers tårn i 
midten flankert av 2 bygg, hver med 5 etasjer.

Høykvalitetsprodukter fra Alfix brukes til kjøkkener, toaletter og baderom, og er 
produsert i Danmark – nettopp med stor omtanke for miljøet. Produktene leveres av 
vår største svenske kunde Konradssons Kakel. 
Til prosjektet ble det tatt i bruk: Alfix Banemembran, Alfix LetFix fliselim og Alfix 
CeraFill 5 colour, Alfix CeraFill 10 colour og Alfix CeraFill 18 resistant fugemasse.

Varberg Kakelhus står for montering av fliser i det imponerende Park 49-bygningene. 
Men også utenfor storbyen brukes Alfix-produktene ofte i forbindelse med innovative 
og grønne prosjekter: 

”Alfix har flere ganger blitt tatt i betraktning når prosjektansvarlige og håndverkere 
etterspør miljøvennlige byggematerialer på det svenske markedet. Tidligere i år deltok 
vi for eksempel i et annet spennende grønt prosjekt med navn Green Village, ved byen 
Surte utenfor Gøteborg. Boligene ble oppført i videst mulige omfang med miljøvennlige 
og bærekraftige materialer, og samtidig skal husene forsynes med energi fra vindkraft 
og solenergi,” sier Key Account Manager for Alfix i Sverige – Peter Iversen.

I de bærekraftige boligene i Surte ble det brukt Alfix 2K Folie system, Alfix LetFix less 
dust fliselim, samt Alfix CeraFill 10 colour fugemasse.

Se referense her

Appen passer bra når vi trenger rask informasjon om 
datablader og produktberegninger 
- Glenn Kristensen fra Murermester G. Kristensen ApS

Alfix holder stengt i julen fra torsdag 22.12 kl. 14 til søndag 3.1.2016. 

Mandag 4. januar 2016 står hele Alfix-teamet igjen klar for å hjelpe dere. Vi 
ønsker dere alle en gledelig jul og et ansvarlig nyttår – se digital julehilsen her.
 – Se digital julehilsen her.

http://www.alfix.com/no/julehilsen
http://www.alfix.com/se/referenser/green-village-i-surte-goteborg
http://www.alfix.com/no/julehilsen

