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Produktnyhed! 
Alfix PlaneMix specialist til bassiner
Alfix har netop udviklet en ny stærk bassin- og betonopretningspuds og 
støbemasse – Alfix PlaneMix S40. S ét i navnet angiver, at produktet er 
standfast og kan bruges til både opretning på væg og afretning på gulv. 

Specialproduktet er særligt egnet til bassiner og reparation af alle typer beton – 
eksempelvis sokler og trapper. Produktet har en stærkt vedhæftning til underlaget 
og høj trykstyrke. Desuden udmærker PlaneMix S40 sig ved at kunne anvendes såvel 
inden- som udendørs. 

Læs mere om produktet her
 

Alfix er med på ”SportsFair” – en helt 
ny byggeteknisk fagmesse
SportsFair afvikles for første gang den 15. – 16. april 2015, og der er her tale 
om en messe med et specifikt sigte mod beslutningstagere som rådgivere og 
indkøbere af byggematerialer til sports- og fritidsanlæg - herunder bassiner.

”Alfix har i mere end 40 år leveret ansvarlige byggetekniske løsninger til 
svømmebassiner i både Danmark, Norge og Sverige, og derfor skal vi naturligvis 
gribe denne oplagte mulighed for at vise flaget og demonstrere vores know-how på 
området”, siger Allan Nielsen, teknisk chef i Alfix. 

Alfix har en bred vifte af nye såvel som velkendte produkter, som er særdeles 
velegnede til anvendelse i komplicerede og krævende konstruktioner som eksempelvis 
bassiner. Desuden besidder Kolding virksomheden solide tekniske kompetencer, så de 
projekterende og udførende håndværkere kan tilbydes byggeteknisk vejledning før, 
under og efter arbejdet med flisemontering i eksempelvis bassiner. 

SportsFair sætter fokus på alt lige fra svømmebade og wellness centre over stadions, 
arenaer, sportshaller mm. 

Mød Alfix på vores stand (D-3256) på messen, som afholdes i Messe C i Fredericia. 

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_pi_0.040_planemix_s40.pdf


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

Alfix har i mere end 40 år leveret ansvarlige byggetekniske 
løsninger til svømmebassiner i både Danmark, Norge og Sverige
- Allan Nielsen, teknisk chef, Alfix 

Bæredygtighed er et krav 
Siden 2000 har Alfix været aktiv medlem af CSR (miljø og arbejdsmiljø) 
netværket Green Network. Et medlemskab som nu naturligt suppleres af et 
andet grønt engagement.

Alfix har i 15 år haft et tæt samarbejde med CSR organisationen Green Network, og dette 
partnerskab suppleres nu med medlemskab af organisationen Green Building Council:

Vores samarbejde med Green Network har indtil nu udmøntet sig i 6 omfattende 
miljøredegørelser, hvor Alfix har præsenteret sine ambitiøse planer til forbedring af såvel 
miljø som arbejdsmiljø gennem alle led i virksomhedens aktiviteter. Som supplement 
hertil har vi nu tilmeldt os organisationen Green Building Council, der arbejder seriøst 
med at udbrede bæredygtigheden i hele byggebranchen”, siger Anders Bertelsen Toft, 
direktør (COO) i Alfix.

Green Building Council Denmark er en non-profit organisation, der som navnet antyder 
udelukkende har fokus på byggebranchen. Alfix øger dermed sit engagement for 
bedre miljø og arbejdsmiljø i byggeaktiviteter til gavn for både egne medarbejdere, de 
udførende håndværkere, miljøet og samfundet som helhed. 

”Vores medlemskab af Green Building Council kan desuden bringe Alfix endnu tættere 
på de professionelle rådgivende ingeniører, som i 2015 ser bæredygtighed som en 
hygiejnefaktor – altså et adgangskrav for materialeleverandørerne for overhovedet at 
komme i betragtning til større byggeopgaver”, uddyber direktøren.

Med erhvervelsen af Byggeriets Miljøpris i 2012 og det 15 årige grønne engagement i 
bagagen glæder Alfix sig til at dyrke det nye medlemskab af Green Building Council og 
derigennem bidrage til endnu flere langsigtede og bæredygtige byggetekniske løsninger.

Læs mere om Green Building Council her

Danmarks bedste flisemurer bruger Alfix
For 5. år i træk var Alfix hovedsponsor for flisemurerfaget ved Skills Danmarks 
store danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser.

Vinderen af DM i Skills 2015 for Flisemurere blev Daniel Brodde Thomsen fra Hirtshals. 

Den unge nordjyske vinder trak det længste strå i skarp konkurrence med 4 andre dygtige 
flisemurere fra hele landet. Titlen blev vundet ved en stor event i Bella Centeret i København 
lørdag d. 10. januar 2015 efter 3 dages hårdt og intensivt arbejde. Deltagerne skulle løse en 
kompleks fliseopgave, og dertil havde de bl.a. Alfix LetFix fliseklæber og Alfix 
CeraFill 5 colour fugemasse til deres rådighed. Om Alfix produkterne siger Danmarks 
dygtigste flisemurerlærling:

”Det er kanon gode produkter, og vi bruger også Alfix i hverdagen hos min mester – Hæstrup 
Murerforretning i Hjørring”.

Daniel er tilknyttet skolen EUC Nord i Hjørring, og adspurgt om sit yndlingsprodukt fra Alfix 
svarer den nye mester, at det er fugemassen CeraFill 10 colour, da den er rigtig god at 
arbejde med.  

Alfix ønsker den nyudnævnte danmarksmester et stort tillykke med den flotte titel, som 
Daniel har vundet i kraft af en imponerende indsats baseret på planlægning, engagement og 
professionelt flisearbejde. 

http://www.dk-gbc.dk/


Danmarks Indsamling 
– Alfix var med igen 
For 4. år i træk donerede Alfix 20.000 kr. til den store nationale indsamling 
”Danmarks Indsamling”.

Under overskriften ”Mod uretfærdighed” blev det store show ”Danmarks Indsamling” vist 
lørdag aften d. 31. januar 2015 på DR1. 12 humanitære organisationer og DR samlede 
ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Udviklingsorganisationer 
har i et verdensomspændende samarbejde sat sig en række konkrete mål for udgangen 
af 2015 herunder at halvere fattigdommen, sikre skolegang for alle børn og mindske 
børnedødeligheden markant.

Som en del af Alfix’ erklærede CSR-strategi, støtter vi løbende velgørenhedsprojekter, 
idet vi også ønsker at være en samfundsansvarlig virksomhed. Her kan det også nævnes, 
at Alfix i en lang årrække har været Guld-erhvervspartner med Røde Kors og således 
økonomisk har støttet organisationens hjælpearbejde i hele verden. 

Læs mere om Danmarks Indsamling her

http://www.danmarksindsamling.dk/

