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Alfix återigen nominerat till 
Byggeriets miljöpris
Alfix är en av de utvalda nominerade till det 
eftertraktade gröna priset Byggeriets miljöpris 
2020. Nomineringen baseras på ett nytt, hållbart och 
innovativt stegljudsmembran:
Alfix Acoustic PS3 – Recycled.

Återvunnet gummi och kork
Förutom att produkten har övertygande stegljudsdämpande 
egenskaper (upp till 19 dB), är den tillverkad av återvunnet 
gummi och naturligt korkgranulat. Alfix Acoustic 
PS3 – Recycled tillverkas av återvunna rester från 
korkproppsproduktion och gamla europeiska bildäck som 
blir till en ny stegljudsprodukt
– särskilt lämplig under keramiska ytbeläggningar. En 
genomgående grön produkt som är en del av ett hållbart 
system från Alfix.

Alfix nominerat tre gånger på åtta år
”– Det är med en blandning av ödmjukhet och stor stolthet 
som vi nu för tredje gången är nominerade till Byggeriets 
miljöpris i Danmark. 2012 vann vi priset baserat på vår 

miljö- och arbetsmiljöstrategi. 2016 nominerades vi
för en grön fästmassa, och nu 2020 kan vi glädja oss åt 
ännu en fin nominering. Som danskt familjeägt företag vill 
vi aktivt ta ett socialt ansvar. Denna nominering tas emot 
här i Kolding som ett officiellt och fint erkännande av våra 
pågående gröna initiativ, som vi hoppas och tror kan bidra 
till ännu mer ansvarsfullt byggande i framtiden, säger 
Anders Bertelsen Toft (direktör – CCO) på Alfix.

Alfix sänder ett varmt tack till nomineringskommittén, som 
består av representanter från alla byggparter.

Välkommen till klubben – besök oss på BYGGERI 2́0
Vinnaren av miljöpriset utses den första dagen på 
BYGGERÍ 20-mässan. Det hela äger rum på Messe C i 
Fredericia 10–13 mars 2020 och vi väntar ivrigt på beslutet.

Alfix kan besökas i monter D-6320, där vi som alltid 
serverar hållbart kaffe, och har kryddats med flera 
spännande produktnyheter och innovativa initiativ. 
Allt ingår i vårt nya populära Alfix Pro Club-koncept.
Alla är välkomna till montern.

Läs mer om Alfix produkter här!

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.092_acoustic_ps3_recycled.pdf


Danmarksmästare och Alfix-plattsättare
Kenny Bech Bruun från Västjylland blev välförtjänt ny dansk mästare i 
plattsättaryrket vid DM i SKILLS den 16–18 januari 2020.  

Den unga, lugna och kompetenta plattsättaren arbetar till vardags för Axel Poulsen A/S i Vejen 
och är knuten till Rybners tekniska skola i Esbjerg. På frågan om vilka produkter och varumärken 
han använder vid plattsättning svarar Kenny Bech Bruun följande:

– Både i mitt företag och på skolan använder jag Alfix. Särskilt fästmassan Alfix ProFix är riktigt 
bra.

Är det något speciellt med Alfix-produkterna som du vill framhäva?
”Med Alfix vet jag att pris och kvalitet hänger ihop; Alfix kvalitet är hög. Samtidigt vill jag gärna 
stödja lokala danska företag. Den lokala förankringen i Alfix har en positiv betydelse jämfört med 
varumärken och produkter från utlandet”, säger Kenny Bech Bruun.

DM i Skills är det stora årliga danska mästerskapet för ungdomar från yrkesutbildningarna.
Omkring 300 ungdomar deltog i årets tävling i Köpenhamn, där de kämpade inom de 
olika yrkesområdena om att bli bäst i landet. Alfix är för tionde året huvudsponsor för 
PLATTSÄTTARYRKET. För kakelsättningen i tävlingen användes Alfix LetFix fästmassa och för 
fogningen användes den nya förbättrade Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 i koksgrå och ljusgrå.

Ett stort grattis till Kenny Bech Bruun för det fina arbetet.

Danskt fasadsystem skyddar 
drömbostad 
Våren har anlänt och därmed intresset för danska system med lång hållbarhet för 
husfasader. På Alfix är vi redo!

Fasaden på denna vackert renoverade bostad på Sydjylland är putsad med Alfix DuraPuds 
710 (häft- och tunnputs). Därefter har den målats med vår högkvalitativa silikonhartsfärg 
Alfix DuraDec 8000 SR. Båda produkterna har utvecklats och tillverkats på vår fabrik i 
Kolding. Med Alfix DuraPuds och DuraDec får man en fasad med lång hållbarhet, där vi 
minskar beläggningen av oönskade alger och smuts på fasaden.
Ett fasadsystem från Alfix kan ge både byggherrar, utförande hantverkare och 
återförsäljare trygghet i det ombytliga danska klimatet.

Läs mer om våra system här!

https://www.alfix.com/se/putsbruk-och-malarfaerg

