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Byggesentrenes leverandørpris 
2019 – Alfix er nominert 
Representanter fra byggesentrene nominerte i 
desember Alfix til den ettertraktede bransjeprisen, 
og i tiden etterpå har trelast- og byggesentrenes 
medlemmer stemt på sin favorittleverandør blant 6 
nominerte virksomheter. 

Nomineringsbegrunnelsen fra komiteen:

”Alfix arbeider kontinuerlig med å sikre kvaliteten på 
produktene og løsningene de leverer til murerfaget. 
De yter høy og kompetent service og har implementert 
nye fasadepusseløsninger av høy kvalitet, som styrker 
samarbeidet med forhandlere og sluttkunder. Alfix 
har implementert en ny Alfix APP for forretninger og 
håndverkere og har opprettet PRO CLUB, som er et nettverk 
for murere”.

Vi er naturligvis ytterst takknemlige for den fine 
nomineringen, som vi ser som et vennlig klapp på skulderen 
og en anerkjennelse av vårt dedikerte arbeid for å skape 
trygghet for både forhandlere og håndverkere. Vi sender 
en varm takk til nominasjonskomiteen og de mange gode 
kunderelasjonene i Danmark som gjør det mulig med et 
sterkt leverandør–kunde-samarbeid i hverdagen.

Bransjeforeningen Danske Byggecentre kunne på årsmøtet 
den 31. januar i Aarhus avsløre at Mascot International 
A/S vant tittelen som årets leverandør 2019. Vi gratulerer 
Mascot med den flotte prisen!



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

En ny stor fasadepussesong i sikte
Våren har ifølge kalenderen akkurat begynt, og derfor heiser vi med glede et 
forventningsfullt vårflagg for langtidsholdbare danske fasadepussløsninger. 

”2018 var et særdeles godt pussår for våre Alfix DuraPuds-produkter. Vi har naturligvis hatt 
medvind i form av det pene været både på våren, sommeren og høsten. Men vi opplever virkelig 
stor interesse for våre pussystemer hos både byggesentre og murere på byggeplasser i hele 
landet. En interesse som har medført rekordomsetning av DuraPuds-produktene, noe vi er 
superglade for,” sier Claus Bernd Høgdal, salgsdirektør i Alfix. 

I lavsesongen fra cirka november og til tidlig vår er salget av DuraPuds-produktene også 
stigende, siden flere av produktene også i økende grad brukes innendørs til både pussing og 
filsing av vegger.

2019 tegner til å bli enda et godt pussår for Alfix. Forventningen er at det nye DuraTherm 
fasadesystemet, som ble lansert på BYGGERI’18-messen, vil bidra til å skape enda større 
fremgang i denne produktkategorien. 

Til Arbejdernes Landsbanks nye filial i Rønne på Bornholm brukes for eksempel følgende Alfix 
fasadepussprodukter: 

Utendørs er fasadene pusset med Alfix DuraPuds 710 (heft- og tynnpuss) sementgrå og malt 
med silikonharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR i fargene OSLO & HVIT. 
 

Les mer om referansen her!

Fargestabil fuge i 3 nye farger
Den fargestabile og hurtigherdende fugen Alfix QuickFuge 8 premium fås nå 
i 3 nye farger: Hvit, lysegrå og antrasittgrå. 

QuickFuge 8 premium fås dermed i 7 farger i alt, i tillegg til de 3 nye variantene kommer 
den også i jura beige, stålgrå, koksgrå og svartgrå.

Fugen kan brukes til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaikk, og så er den spesielt 
velegnet til sart naturstein, som for eksempel lys marmor. 

Les mer om QuickFuge 8 premium her! 

Se det komplette Alfix fuge-fargekartet her!

Hvit Lysegrå Antrasittgrå

https://www.alfix.com/referencer/arbejdernes-landsbank-ronne
https://www.alfix.com/no/fugemasse/quickfuge-8-premium
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_fugefarver.pdf


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

40-årsjubilant!
Den 2. januar 2019 kunne vi i Alfix feire at vår dyktige tekniske sjef, Allan 
Nielsen, hadde 40-års jubileum. Et stort og sterkt gratulerer til jubilanten, som 
utmerker seg ved å være en sentral kulturbærer i virksomheten.  

– Allan har vært en helt sentral drivkraft i Alfix’ utvikling siden januar 1979, da han 
hadde sin første arbeidsdag i Kolding. Med sin sterke murer- og laborantbakgrunn har 
han alltid sett det som en motivasjonsfaktor å kunne innfri den profesjonelle murerens 
og forhandlerens behov både produktmessig og med tanke på byggeteknisk veiledning. 
I tillegg til at han besitter høy faglig kompetanse, er Allan et svært godt likt kollega og 
leder som også er vel ansett, kjent og respektert i bransjen i hele Skandinavia. Han er på 
alle måter en helstøpt Alfix-er, sier direktør (CCO) Anders Bertelsen Toft.

Jubilanten er fortjent feiret både internt på dagen og ved at hele firmaet og Allans 
nærmeste familie var samlet til middag på en lokal restaurant i slutten av januar for å 
markere den store dagen. 

Allan kan med sitt jubileum skrive seg inn i Kolding-virksomhetens historiebok som den 
andre medarbeideren som oppnår et 40-årsjubileum. Kun administrerende direktør og 
eier Torben Carstensen Toft har tidligere passert denne milepælen – nemlig i 2016. 
 

Designgulv! 
Et flott og rått New Yorker-gulv er lagt på Ærø Hotel med gulvsparkelmassen Alfix 
PlaneMix 20. 
 
Gulvet er vannslipt og deretter polert med polish. Prosjektet er utført av murermester Curt Skov 
fra Ærø Byg Aps.

Les mer om Alfix-løsningen her!

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_ti_designgulve.pdf

