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2018 står för dörren…
2017 har varit ett spännande och händelserikt år 
i byggbranschen. Det gäller även för Alfix – både i 
Kolding, runt omkring i de danska försäljningsdistrikten 
och på våra viktiga exportmarknader Norge och Sverige.

Hårt arbete har präglat kalendern, omsättningen har ökat 
och vi har stärkt Alfix marknadsposition. Bland goda exempel 
kan nämnas de många simbassängerna från Alfix och den 
höga försäljningen av produkter för montering av kakel och 
hållbara fasader.
Vi har också fått nya fräscha krafter till organisationen, 
så teamet är nu riktigt väl rustat för att möta nya 
spännande projekt och utmaningar. Vi upplever att många 
på marknaden värdesätter samarbetet med ett danskt 
familjeägt företag som vårt, vilket vi är mycket glada över. 

Kikaren är nu vänd mot 2018, som börjar på allvar med den 
stora danska byggmässan BYGGERÍ 18 i Fredericia i mars.
Vi glädjer oss åt att kunna bjuda in alla nuvarande och 
blivande samarbetspartners till Alfix monter D-6320. 
Även i år lovar vi att duka upp med spännande nyheter 
inom flera områden.
En stort tack för ett framgångsrikt och förtroendefullt 
samarbete under det gångna året. Under 2018 kommer 
vi att speciellt betona vår strävan att skapa TRYGGHET 
för våra kunder och samarbetspartners. Trygghet i form 
av professionella lösningar för marknaden – kompletta 
paket bestående av högkvalitativa produkter och seriös 
byggteknisk rådgivning. 
Vi kallar det för ANSVARIG STYRKA.

Varmaste julhälsningar från
Torben och Anders Toft samt resten av Alfix-familjenen. 



Julledighet
Alfix håller stängt över julhelgerna, från fredagen den 22 december 
2017 kl. 14 till och med tisdagen den 2 januari 2018. Onsdagen den 3 
januari 2018 är vi åter redo att hjälpa våra kunder.

Vi tillönskar en God Jul och ett tryggt och starkt Gott Nytt År, 
och tackar samtidigt för det goda samarbetet under 2017.

Alfix – mitt i Köpenhamn
På våren 2018 öppnar det banbrytande bygget BLOX i hjärtat av Köpenhamn – och 
Alfix är med.

BLOX är resultatet av ett stort stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn, som förutom Dansk 
arkitekturcenter centralt placerat i byggnaden också rymmer lägenheter, restaurang och 
café, fitness-lokaler, uteplatser och kontor. 
Den ambitiösa byggnaden ligger ner mot Köpenhamns hamn nära kungliga biblioteket, 
den svarta diamanten och Christiansborg. Under byggnaden går Ring 2, som är en av 
huvudstadens mest trafikerade infartsleder.
För plattsättningen i byggnaden har man använt Alfix VåtrumsPrimer, Alfix 2K 
Tätningsmassa, Alfix Armeringsväv, Alfix LetFix fästmassa och Alfix CeraFill 10 colour 
fogmassa. Plattsättningen har utförts av Londero Mosaik.

Alfix hantverksapp
Alfix-appen har blivit ett starkt verktyg på många skandinaviska byggarbetsplatser. 

Vi har skapat en kort YouTube-film, som visar appens många enkla och användarvänliga 
funktioner – till exempel förbrukningsräknaren och kvalitetssäkring.

Se den nya filmen här

Silikonhartsputs på fasaden
En stor lantegendom i Ringsted med över 800 m² fasad har putsats Alfix DuraPuds 800 SR 
i färgen COPENHAGEN. 
Med DuraPuds 800 SR får byggherren en fasad som kan klara upp till 15 år innan den 
måste efterbehandlas. Fasadputsen är också extra motståndskraftig mot alger och 
beväxning. Läs om DuraPuds 800 SR här! 

Se fotos här!

Se digital Alfix 
julfilm här!

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.780_durapuds800_sr.pdf
http://www.alfix.com/referencer/landejendom-ringsted
http://www.alfix.com/se/julhaelsning
http://www.alfix.com/se/julhaelsning
http://www.alfix.com/se/julhaelsning

