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2018 står for døren…
2017 har været et spændende og begivenhedsrigt år 
i byggebranchen. Det gælder også for Alfix - både i 
Kolding, rundt i de danske salgsdistrikter og på vores 
vigtige eksportmarkeder Norge og Sverige.

Travlhed har præget kalenderen, omsætningen er øget, 
og vi har styrket Alfix positionen. Af gode eksempler kan 
nævnes de mange Alfix svømmebassiner og solidt salg af 
produkter til flisemontering og holdbare facader.
Ligeledes er nye stærke kræfter kommet til i vores 
organisation, så teamet står nu rigtig godt rustet til at 
møde nye spændende projekter og udfordringer. Vi oplever, 
at mange i markedet værdsætter samarbejdet med en 
dansk familieejet virksomhed som vores, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. 

Kikkerten er nu vendt mod 2018, som for alvor skydes i 
gang med den store danske BYGGERI 1́8 messe i marts.
Vi glæder os til at byde alle nuværende og kommende 
samarbejdspartnere velkommen på Alfix standen, hvor vi 
disker op med gode nyheder.
En stor tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde i det 
forgange år. I 2018 vil vi i særdeleshed betone vores 
ambition om at skabe TRYGHED for vores kunder og 
samarbejdspartnere. Tryghed i form af professionelle 
løsninger til markedet – en komplet pakke bestående 
af højkvalitetsprodukter og professionel byggeteknisk 
vejledning. Vi kalder det for ANSVARLIG STYRKE.

Mange julehilsner fra
Torben og Anders Toft samt resten af Alfix familien.



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

Juleferie
Alfix holder lukket i julen fra fredag den 22. december 2017 kl. 14 og 
til og med tirsdag den 2. januar 2018. Onsdag den 3. januar 2018 er 
vi igen klar til at servicere vores kunder.

Med ønsket om en Glædelig Jul efterfulgt af et trygt og 
stærkt Nytår takker vi for det gode samarbejde i 2017.

Alfix – midt i København
I foråret 2018 åbner det banebrydende byggeri BLOX i hjertet af København – 
Alfix er med.

BLOX er resultatet af et stort byudviklingsprojekt i København, som foruden Dansk 
arkitekturcenter centralt placeret i bygningen også huser lejligheder, restaurant og café, 
fitness, udearealer samt kontorer. 
Det ambitiøse byggeri ligger lige ned til Københavns havnebassin tæt på Det Kongelige 
Bibliotek, den Sorte Diamant og Christiansborg. 

Til flisemontering i bygningen er anvendt Alfix VådrumsPrimer, Alfix 2K Tætningsmasse, 
Alfix Armeringsvæv, Alfix LetFix fliseklæber og Alfix CeraFill 10 colour fugemasse. 
Flisearbejdet er udført af Londero Mosaik. 

Alfix håndværker-app
Alfix appen er blevet et stærkt værktøj på mange skandinaviske byggepladser. 

Vi har lavet en kort YouTube film, som demonstrerer appens mange enkle og 
brugervenlige funktioner – eksempelvis forbrugsberegnere og kvalitetssikring. 

Se den nye film her

Silikoneharpikspuds på facaden
En stor landejendom i Ringsted med over 800 m² facade, er blevet pudset med Alfix 
DuraPuds 800 SR i farven COPENHAGEN. 
Med DuraPuds 800 SR får bygherren en facade, som kan stå helt op til 15 år, før den 
skal efterbehandles. Facadepudsen er samtidig ekstra modstandsdygtig over for alger og 
begroninger. Læs om DuraPuds 800 SR her! 

Se flere fotos her!

Se digital Alfix julefilm her!

https://youtu.be/aoS8cgiPU5o
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-800-sr
http://www.alfix.com/referencer/landejendom-ringsted
http://www.alfix.com/julehilsen/
http://www.alfix.com/julehilsen
http://www.alfix.com/julehilsen

