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Har du downloadet den nye danske 
håndværker app?
Alfix’ håndværker-app har fået en positiv modtagelse 
af markedet og kan downloades gratis fra App Store 
og Google Play. App’en findes i en dansk version. 

Om app’en udtaler Glenn Kristensen fra Murermester G. 
Kristensen ApS i Strandby:

”Jeg har downloadet den nye Alfix app, og brugt den flere gange 
på forskellige byggepladser. App’en er god til hurtig information, 
datablade og produktberegning, og menuen Kvalitetssikring giver 
os en stor fordel, da vi gerne hurtigt vil kunne dokumentere de 
anvendte materialer i en sag. Kvalitetssikringen er helt nødvendig 
for de facaderenoveringer og nybyg-projekter, vi har”, fortæller den 
engagerede nordjyske murermester.

Overraskelser på Byggeri ’16
Sæt et stort Alfix X i kalenderen 1. – 4. marts 2016, hvor vi traditionen tro 
er at finde på byggerimessen BYGGERI ’16 i Fredericia. Find os på vores 
sædvanlige stand D-6320. 

Vi har flere spændende produktnyheder, særdeles velsmagende og bæredygtig 
kvalitetskaffe og topmotiverede konsulenter (alle med murer-baggrund). Vi disker 
også op med en lille messeoverraskelse, så du kan med stor fordel lægge vejen forbi 
Alfix standen i Fredericia. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Se mere om messen her: http://byggerimessen.dk/

Alfix er også = maling
Salget af silikoneharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR overgår 
forventningen, og det ser ud til, at den langtidsholdbare og 
diffusionsåbne facademaling fra 2016 kan købes i endnu flere danske 
byggecentre end tilfældet er i dag.

Netop kombinationen af en imponerende holdbarhed på helt op til 20 år på facaden 
og stærk modstandsdygtighed over for alger vækker begejstring hos såvel bygherrer, 
byggecentre og håndværkere.

Vi kan her præsentere en helt ny reference fra vores hjemby Kolding, hvor  
Alfix DuraDec 8000 SR i farven Anthracite pryder facaderne på disse eksklusive 
fjord-boliger:

Se her

http://byggerimessen.dk/
http://www.alfix.com/referencer/gammel-strandvej-kolding


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

Grønne projekter i Sverige
Skanska bygger netop nu en spændende kontorbygning i Sveriges næststørste 
by – Göteborg, hvor kravene til byggematerialernes bæredygtighed er helt i 
top. Bygningen med navnet ”Park 49” består af 3 dele – et 10 etagers tårn i 
midten flankeret af 2 bygninger med hver 5 etager.

Til køkkener, toiletter og baderum anvendes højkvalitetsprodukter fra Alfix, som er 
produceret i Danmark – netop med stor omtanke for miljøet. Produkterne leveres af 
vores største svenske kunde Konradssons Kakel. 
Til projektet anvendes blandt andet: Alfix Banemembran, Alfix LetFix fliseklæber og 
Alfix CeraFill 5 colour, Alfix CeraFill 10 colour og Alfix CeraFill 18 resistant fugemasse.

Varberg Kakelhus står for montering af fliser i de imponerende Park 49 bygninger. 
Men også uden for storbyen anvendes Alfix produkterne ofte i forbindelse med 
innovative og grønne projekter: 

”Alfix er flere gange kommet i betragtning, når de projekterende og udførende 
efterspørger miljøvenlige byggematerialer på det svenske marked. Tidligere i år deltog 
vi f.eks. i et andet spændende grønt projekt Green Village ved byen Surte uden for 
Göteborg. Boligerne opføres i videst mulige omfang med miljøvenlige og bæredygtige 
materialer og samtidig skal husene forsynes med energi fra vindkraft og solenergi”, 
siger Key Account Manager for Alfix i Sverige – Peter Iversen.

I de bæredygtige boliger i Surte er anvendt Alfix 2K Folie system, Alfix LetFix less dust 
fliseklæber, samt Alfix CeraFill 10 colour fugemasse.

Se reference her

App’en er god til hurtig information, datablade og 
produktberegning 
- Glenn Kristensen fra Murermester G. Kristensen ApS

Alfix holder julelukket fra tirsdag d. 22.12 kl. 14 – søndag d. 3.1.2016. 

Mandag d. 4. januar 2016 står hele Alfix holdet igen klar til at servicere jer. 
Med ønsket om en glædelig jul og et ansvarligt nytår.

 – Se digital julehilsen her.

http://www.alfix.com/julehilsen
http://www.alfix.com/se/referenser/green-village-i-surte-goteborg
http://www.alfix.com/julehilsen

