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Ny håndverker-app 
– til Sverige og Norge
I fjor introduserte Alfix en dansk håndverker-app – 
skreddersydd til murere. Den nye digitale plattformen 
har vært en stor suksess på hjemmemarkedet og 
den følges nå opp av en tilsvarende svensk og norsk 
versjon, tilpasset våre to store eksportmarkeder.

I appen får håndverkeren tilgang til viktig informasjon om 
Alfix-produktene, ute på byggeplassen. Produktinformasjon 
og sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig og brukeren kan 
enkelt beregne forbruket av de forskjellige produktene, 
gjennom vår brukervennlige kalkulator. Endelig inneholder 
også appen en nyttig kvalitetssikringsfunksjon. Med den kan 
byggeprosjekter dokumenteres på en overkommelig måte 
med korte notater, supplert med bilder fra telefonen. 
Appen kan lastes ned til iPhone i App Store og til Android-
telefoner i Google Play.

https://itunes.apple.com/us/app/alfix.no/id1126726803?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.redweb.alfix


DK

Tilslutningsdetaljer 
ved Alfix Facadepudssystem

Tillæg til Holdbare pudsede facader - med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ny brosjyre - fasadepuss 
Vi har utarbeidet et informativt tillegg til vår eksisterende fasadepussbrosjyre 
“Holdbare pussede fasader – med Alfix DuraPuds og DuraDec”.  

Den nye brosjyren viser med illustrasjoner, hvordan spesielle innfestningsdetaljer 
forsvarlig utføres.  
Her kan du finne tegninger og instruksjoner på fasadepuss-systemer med mineralull og 
EPS. Under kan du se mer inngående beskrivelser på profesjonelle Alfix sokkelløsninger, 
vindusbrett, takfot og murkrone. 

Se brosjyren her. 

Dette er årsaken til at Alfix ble valgt 
til et stort mosaikkfasade-prosjekt i 
København
Alfix er ansvarlig for fasaden i et stort og prestisjetungt mosaikkprosjekt ved 
Flintholm stasjon på Fredriksberg. 

Fasaden på det nye 4400 kvadratmeter store kultur- og bevegelseshuset KU.BE kles nå 
med pene spanske mosaikkfliser, som monteres med Alfix C2 epoxy. Mosaikkene fuges så 
med Alfix CeraFill 20 – klinkerfuge, som både matcher og kompenserer for ujevn bredde 
på fugene.

”For byggherren, ingeniøren og entreprenøren har det vært avgjørende at den 
byggetekniske løsningen til denne spesielle fasadeoppgaven er profesjonell og 
skreddersydd til oppgaven. Mosaikkfasaden vil over tid bli utsatt for det skiftende danske 
været, med en herlig blanding av sol, regn og raske temperaturforandringer fra frost 
til varme. Dette utgjør et ’aggressivt miljø’. «Vi er overbeviste om at den valgte Alfix-
løsningen er velegnet til denne krevende oppgaven”, avslutter Allan Nielsen.  

Det er snakk om et stort og annerledes prosjekt, hvor fasaden er på 1300 m2 og strekker 
seg til 10 meters høyde. KU.BE er tegnet av arkitektene Adept/MRVDV, og bygningen 
kommer til å inneholde et bibliotek, en kafé og forskjellige kultur- og bevegelsestilbud. 
Den imponerende hvite mosaikkfasaden med de lyse Alfix-fugene, skal snart pynte 
bybildet i Fredriksberg.

Se bilder av det vakre bygget her.

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_tilslutningsdetaljer_ved_alfix_facadesystem.pdf
http://www.alfix.com/referencer/ku-be-frederiksberg


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

For byggherren (...) har det vært avgjørende at den 
byggetekniske løsningen til denne spesielle fasadeoppgaven er 
profesjonell og skreddersydd. 
- Allan Nielsen, teknisk sjef i Alfix

Mange nye Alfix svømmebasseng  
De siste årene har antallet svømmebasseng i Skandinavia, som er bygget med 
Alfixprodukter, hatt en kraftig økning. Sensommeren 2016 har også gitt oss en 
rekke nye spennende basseng-prosjekter. 

”Vi setter stor pris på den profesjonaliteten, som gjennomsyrer samarbeidet basert 
på tillit, som omfavner svømmebasseng. Alfix er for øyeblikket aktiv på flere større 
prosjekt, i blant annet Ishøj, Ølstykke, Herfølge og Århus. Det er positivt at så mange 
prosjektledere og håndverkere nå velger oss som samarbeidspartner”, forteller Carsten 
Schultz, teknisk leder i Alfix. 

Trass mer enn 40 års erfaring med basseng, går selskapet likevel ydmykt til verks 
med hver eneste oppgave. Suksessen hviler i stor grad på en klar og gjensidig 
forretningsavtale kombinert med en tett og løpende dialog, forklarer Carsten Schultz. 
For Alfix er formålet med et slik partnerskap at byggherrer, ingeniører, entreprenører og 
håndverkere skal være trygge på de løsningene de har valgt.

Her ser du et bilde av et stort 50 meters basseng i Ishøj, der både bassenget og 
barfotsarealene skal flislegges. Her skal det blant annet brukes Alfix 2K tettningsmasse, 
Alfix ProFix fliselim og Alfix CeraFill 18 motstandsdyktig høysterk fugemasse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Alfix kan tilby en ekstra styrke til 
bassengkonstruksjoner, ta kontakt med Carsten Schultz på +45 75529011.

Se referencer her!

Danskprodusert fasadepuss 
– holdbarhet i opptil 15 år
Omsettingen av Alfix DuraPuds 800 SR (silikonharpikspuss) er økende. Det ferdigblandede 
pusset er diffusjonsåpent (puster), og har lang levetid i opptil 15 år på fasaden og leveres i 21 
fine farger. Endelig er den Kolding-produserte fasadepussen alge- og smussavvisende, noe 
som er en etterspurt egenskap hos mange byggherrer.  

Les mer om produktet her!

Se helt nye referanser med Alfix DuraPuds 800 SR her!

• Liebhaverbolig i Kolding 
• Gammelt vanntårn i Aalborg 
• Funkishus i Hjørring

http://www.alfix.com/referencer
http://www.alfix.com/no/puss-og-fasademaling/durapuds-800-sr
http://www.alfix.com/referencer

