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Unge flisemurere støttet av Alfix
Alfix støttet for tredje år på rad opp om de unge flisemurerne som deltok i DM i Skills – 
Danmarksmesterskapet i yrkesutdannelse 2013.

Hele 28 000 besøkende tok turen innom NRGI Park i Århus, der den populære begivenheten fant sted i år.
De fem deltakerne i flisemurerkonkurransen representerte hver sin yrkesskole og landsdel. Deltakerne 
demonstrerte kvalitetshåndverk og konkurranselyst på høyt nivå, og jobbet over flere dager iherdig med å 
løse en både teknisk krevende og samtidig kreativ fliseoppgave. 
Alfix sponsing av flisemontørfaget består både av økonomisk støtte og konkrete materialer til bruk under 
selve konkurransen. I år ble det benyttet Alfix Primer, LetFix og ProFix flislim og en CeraFill 10 colour 
fugemasse.

Lars Skibdal Schmidt, kontrollør under konkurransen, forteller følgende om betydningen av sponsoratet fra 
Alfix: 
“Uten sponsorer hadde ikke det arbeidet vi gjør vært mulig. Alfix sponsorat har betydd at vi har fått økt 
oppmerksomhet på flisearbeidet generelt, og at vi på bare ett år har hevet det generelle nivået når det 
gjelder utførelse av flisearbeid.” 

Vinneren av konkurransen ble for andre år på rad Søren Hvidberg Henriksen, Hjørring, ansatt hos 
murermester Kaj Mølbjerg A/S og tilhørende yrkesskolen EUC Nord. Søren kan også nå kalle seg for 
Danmarksmester 2013 – godt jobba. Alfix gratulerer så mye.
Se flere bilder fra konkurransen her
Se TV-innslag fra Ekstra Bladet / Håndværkeren her

Grønne løsninger etterspørres
Det er nå 1 år siden Alfix mottok Byggeriets Miljøpris på messen TUN BYG 2012. Hos Alfix 
ønsker vi den økende interessen for grønne løsningen hjertelig velkommen.

Spesielt i Danmark har den grønne utmerkelsen for virksomhetens ansvarlige holdning til miljø og 
arbeidsmiljø gitt endel positiv omtale. Den grønne anerkjennelsen har imidlertid også blitt lagt merke til 
hos forhandlere og sluttbrukere på eksportmarkedene. 
Som eksempel kan nevnes at Konradssons Kakel, som er en av Sveriges ledende flisegrossister 
og Alfix største enkeltkunde på det svenske markedet, høsten 2012 etterspurte konkret 
dokumentasjonsmateriale for Alfix mange aktiviteter innenfor miljø og arbeidsmiljø. 

“Vår kunde og samarbeidspartner Konradssons Kakel vil gjerne ovenfor sine samarbeidspartnere 
kunne dokumentere at de produktene de forhandler er produsert med hensyn til miljø og arbeidsmiljø. 
Bærekraftige byggemateriale etterspørres i stigende grad i Sverige, og det gjelder også for produkter 
som våre. Interessen er spesielt stor i forbindelse med større offentlige byggeprosjekter, som for 
eksempel grønne boligbyer”, sier markedsføringssjef i Alfix, Anders Bertelsen Toft. 

Resultatet av henvendelsen ble en grønn image-flyer som grossisten nå bruker aktivt i salgsarbeidet 
ovenfor sine egne kunder. Et kundeengasjement som Alfix setter stor pris på.
Se flyeren her

http://www.alfix.com/Om+Alfix/fagsponsorat
http://ekstrabladet.dk/Haandvaerkeren/article1906475.ece
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_miljoe_flyer.pdf


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

Et ennå sterkere rådgivningsteam hos Alfix
Mikael Brockenhuss Noe ble 1. februar 2013 ansatt som ny tekniker i Service Teknisk Afdeling.

Mikael er 36 år og er utdannet murer og bygningskonstruktør. Han har mange års erfaring både som 
praktiker og med prosjektarbeid. De siste årene har han jobbet for Accent Byg ApS i Vejle, hvor han har 
tegnet nye prosjekter og fungert som byggherrerådgiver. I tillegg har Mikael selv svinget murerskjeen ofte, og 
deltatt i det daglige arbeidet på byggeplassen. 

“Vi er glade for å ha med Mikael på laget, og vi ser fram til å dra nytte av hans kompetanse innenfor 
murerhåndverket og rådgivning. Mikaels profil passer godt til Alfix, da han som person er åpen, 
imøtekommende og samtidig vant til å jobbe strukturert og langsiktig med kvalitetsløsninger”, sier Allan 
Nielsen, teknisk sjef i Alfix.

Mikael Brockenhuss Noe skal bidra til å styrke den tekniske avdelingen, og etter hvert kommer han på lik 
linje med det etablerte tekniske teamet å ivareta kursaktiviteter, byggeplassbesøk, rapporteringsarbeid og 
bemanning av avdelingens tekniske hotline.

Profesjonelt håndverk i FN BYEN – København
 
Lekker naturstein som er omhyggelig montert hos Alfix ligger nå klar til å ønske de mange 
internasjonale gjestene velkommen til FN BYENs nye imponerende byggeri i København. 

Den norske skifersteinen i byggeriets foajé er nøye utvalgt til formålet, og kvalitetsflisene er montert med 
omtanke og nøyaktighet av firmaet Londero Mosaik, som er flisespesialister hjemmehørende i København. 
Direktør i Londero Mosaik, Umberto Londero, sier følgende om arbeidet med Alfix-produktene og 
medarbeiderne i det spennende prosjektet:

“Alfix Profix er et kvalitetsfliselim som er lett å bruke og regulere i forhold til ulike tykkelser på flisene, for 
eksempel Offerdal skifer-flisene som er brukt i FN-byen. Samarbeidet med Alfix har vært utmerket. Vi har fått 
god rådgivning, og Alfix har vært behjelpelige med å finne de best egnede produktene for arbeidet.”

Profesjonelt håndverk skjer når dyktige håndverkene lidenskapelig jobber med produktene og samtidig sikrer 
at materialvalget er nøye avstemt til formålet. 
I tillegg til fliselimet Alfix ProFix ble fugemassen Alfix CeraFill 10 colour brukt i foajeen på grunn av dens gode 
vann- og smussavvisende egenskaper. Et klokt og langtidsholdbart valg for et så sterkt trafikkert område 
som det en ankomsthall er. Flisene i bygningens storkjøkken og på de mange toalettene er også montert og 
fuget i Alfix av Londero Mosaik. Her er det brukt Alfix Primer, 2K tetningsmasse, ProFix og LetFix fliselim og 
CeraFill 10 colour fugemasse.

FN-byen er både arkitektonisk og størrelsesmessig banebrytende. 45 000 kvadratmeter fordelt på 6 etasjer 
ligger nå som et stolt og internasjonalt monument på Marmormolen i Nordhavnen. Deler av byggeriet innvies 
her i de første månedene av 2013, og andre etappe av byggeriet ferdigsstilles i begynnelsen av 2014. Verdt 
et besøk, men på grunn av de strenge sikkerhetsforanstaltninger i FN kan det lekre håndverket dessverre 
kun nytes av spesielt inviterte gjester.
Se flere billeder
Læs mere om Londero Mosaik her.

Uten sponsorer hadde ikke det arbeidet vi gjør vært mulig. 
Alfix sponsorat har betydd at vi har fått økt oppmerksomhet på 
flisearbeidet generelt
- Lars Skibdal Schmidt, kontrollør under konkurransen

http://www.alfix.com/Referencer/Danmark/fn_byen
http://www.londeromosaik.dk/default.html

