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Dansk mester på besøk
Frederik Nielsen – den doble danske mesteren 
i flisleggerfaget (DM i Skills) – har vært på 
sommervisitt hos Alfix. I 7 år har vi vært 
hovedsponsor for flisleggerfaget, og vi er glade 
for at Frederik foretrekker Alfix-produkter til sine 
flisleggingsoppgaver.

På spørsmål om hvilket Alfix-produkt han liker aller best, ble 
den unge murersvennen litt utfordret, da han raskt kunne 
nevne flere Alfix-favoritter:

”Alfix 2K tetningsmasse i hvitt er virkelig god å jobbe 
med. Den er veldig enkelt å trekke på, og så er de to 
produktdelene (binder og sement – red.) blandet i spannet, 
noe som gjør arbeidet raskt og effektivt”, sier Frederik 
Nielsen, som til daglig jobber hos Jorton A/S i Aalborg.  

Dessuten ble fliselimet Alfix ProFix rost som et ”genialt 
produkt”, og Alfix’ fugemasser fikk også mange positive 
kommentarer med på veien. Frederik forklarer at han 
generelt foretrekker Alfix-produktene fremfor mange 
andre produkter på markedet. Han mener at man tydelig 
har tenkt gjennom hvordan flisleggingen kontinuerlig kan 
optimaliseres, både når det gjelder tid og krefter – spesielt 
nevnte han rengjøringen av verktøyet etter bruk som et 
eksempel på hvor enkelt det er å jobbe med Alfix. Sist, 
men ikke minst fremhever den unge danske mesteren en 
generell følelse av kvalitet når arbeidet er utført med Alfix – 
resultatet ”holder bare”. 

Frederik er snart klar til å representere Danmark under 
høstens World Skills, som er verdensmesterskapet for 
yrkesfagselver fra hele verden. World Skills 2017 finner 
sted i De forente arabiske emirater i oktober – hele Team 
Alfix krysser fingrene for gode resultater og spennende 
opplevelser for Frederik og resten av Skills Denmark-laget.
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Det nye ”LEGO House” i Billund – Alfix er med
I slutten av september 2017 åpner det nye ikoniske opplevelseshuset LEGO House 
i Billund. Her vil LEGO-fans kunne oppleve de mange kreative og morsomme 
mulighetene i LEGO-universetet. Til flislegging er det brukt Alfix-produkter. 

Alfix har levert ProFix fliselim og CeraFill 10 colour fugemasse til 600 m2 i det spennende 
bygget, tegnet av BIG – Bjarke Ingels Group. Murerarbeidet er utført av K.G. Hansen og 
Sønner A/S fra Grindsted. Med det nye LEGO House går innovasjon, kreativitet og solid 
håndverk opp i en høyere enhet.

Oppdatert via sosiale medier
Alfix har vært aktiv på de sosiale mediene Facebook og LinkedIn i flere år, og 
interessen for jevnlige nyheter fra Kolding er stadig stigende i byggebransjen. 
Vi har for eksempel rundet 900 ”likes” på Facebook og mer enn 500 “likes” på 
LinkedIn, noe vi er svært takknemlig for.

Innleggene handler oftest om referanser fra byggeplassen, produktnyheter, tips til bruk 
av Alfix-produktene, nyheter om messer og relevante arrangementer i bransjen. 
”Vi opplever at mange murere holder seg oppdatert om Alfix-nyheter via sosiale medier, 
og et økende antall håndverkere kommenterer og stiller spørsmål om produkter og 
løsninger her. Facebook og LinkedIn er uformelle og tilgjengelige plattformer, hvor vi som 
materialleverandør kommer tett innpå alle samarbeidspartnerne våre. Derfor forsøker vi å 
svare på alle henvendelser innen rimelig tid”, sier Anders Bertelsen Toft, direktør (CCO) i 
Alfix.  

Håndverkere, ingeniører, private og andre som ikke allerede følger Alfix A/S på enten 
Facebook eller LinkedIn, er velkommen til å slutte seg til flokken.

Facebook og LinkedIn

Bornholm svømmer i Alfix
Rønne Svømmehal er nettopp blitt renovert, og til flisearbeidet er blant annet disse Alfix-
produktene brukt: 
Alfix PlaneMix 100 støpemasse, Alfix PlaneMix S40 basseng- og betongoppretting, Alfix 2K 
tetningsmasse, Alfix ProFix fliselim og Alfix CeraFill 18 resistant fugemasse. 
Arbeidet er utført av Murerfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S.

I Gudhjem er PL Entreprise A/S i full gang med å renovere fliser i bassenget i Gudhjem 
Svømmehal med fliselimet Alfix ProFix tilsatt Alfix Flexbinder. Til slutt skal det fuges med 
Alfix C2 epoksy og Alfix P-silikon.
Se bilder

https://www.facebook.com/alfixas/
https://www.linkedin.com/company-beta/1763264/
http://www.alfix.com/referencer/gudhjem-svommehal
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Nytt universitetssykehus i Ålborg med 
Alfix fasadeprodukter
Nord-Jyllands hittil største enkeltbygning tar så smått form – det store sykehuset blir på 
170 000 kvadratmeter når det er ferdig om noen år.

I bygningen vil det bli brukt Alfix DuraPuds 830 fasadelim, Alfix DuraPuds 810 fleksibel 
fiberpuss og Alfix armeringsnett til ca. 1000 m² sokkelpuss.


