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Byggecentrenes leverandør
pris 2019 – Alfix nomineret
Repræsentanter fra byggecentrene indstillede i
december Alfix til den eftertragtede branchepris,
og efterfølgende har trælast- og byggecentrenes
medlemmer stemt på deres favorit-leverandør blandt
6 nominerede virksomheder.
Nominerings-begrundelsen fra komiteen:
”Alfix arbejder kontinuerligt på at sikre kvaliteten i de
produkter og løsninger, de leverer til murerfaget. De
yder en høj og kompetent service og har implementeret
nye facadepudsløsninger af høj kvalitet, der styrker
samarbejdet med forhandlere og slutkunder. Alfix har
implementeret en ny Alfix APP til gavn for forretninger og
håndværkere og har oprettet PRO CLUB, som er et netværk
for murere”.

Vi er naturligvis yderst taknemmelige for den fine
nominering, som vi ser som et venligt skulderklap og
anerkendelse for vores dedikerede arbejde med at skabe
tryghed for såvel forhandlere som håndværkere. Vi sender
en varm tak til nomineringskomiteen og de mange gode
kunderelationer i Danmark, som muliggør et stærkt
leverandør-kunde samarbejde i hverdagen.
Brancheforeningen Danske Byggecentre kunne på årsmødet
den 31. januar i Aarhus afsløre, at Mascot International A/S
vandt titlen som årets leverandør 2019. Tillykke til Mascot
med den flotte pris.

Ansvarlig styrke

En ny stor facadepuds-sæson i sigte
Foråret er ifølge kalenderen netop landet, og derfor hejser vi med glæde et
forventningsfuldt forårsflag for langtidsholdbare danske facadepudsløsninger.
”2018 var et særdeles godt puds-år for vores Alfix DuraPuds produkter. Vi har naturligvis
haft medvind i form af det gode vejr i både foråret, sommeren og efteråret. Men vi
oplever virkelig stor interesse for vores pudssystemer hos både byggecentre og hos
murere på byggepladser i hele landet. En interesse som har medført rekordomsætning
af DuraPuds produkterne, hvilket vi er super glade for”, siger Claus Bernd Høgdal,
salgsdirektør i Alfix.
I lavsæsonen fra omkring november til det tidlige forår er salget af DuraPuds produkterne
også stigende, da flere af produkterne også anvendes indendørs til både pudsning og
filtsning af vægge.
2019 tegner til at blive endnu et godt puds år for Alfix. Forventningen er, at det nye DuraTherm
facadesystem, som blev introduceret på BYGGERI´18 messen, vil medvirke til at skabe endnu
mere fremgang i denne produktkategori.
Til Arbejdernes Landsbanks nye filial i Rønne på Bornholm er eksempelvis anvendt følgende Alfix
facadepudsprodukter:
Udendørs er facaderne pudset med Alfix DuraPuds 710 (hæfte- og tyndpuds) cementgrå og malet
med silikoneharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR i farverne OSLO & HVID.
Læs mere om referencen her!

Hvid

Lysegrå

Antracitgrå

Farvestabil fuge i 3 nye farver
Den farvestabile og hurtighærdende fuge Alfix QuickFuge 8 premium fås nu
i 3 nye farver: Hvid, lysegrå og antracitgrå.
QuickFuge 8 premium fås således i 7 farver i alt, som udover de 3 nye varianter tæller jura
beige, stålgrå, koksgrå og sortgrå.
Fugen kan anvendes til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaik, og så er den særdeles
velegnet til sarte natursten, som f.eks. lys marmor.
Læs mere om QuickFuge 8 premium her!
Se det komplette Alfix fuge-farvekort her!

Ansvarlig styrke

Designgulv!
Et flot og råt New Yorker gulv er lagt på Ærø Hotel med gulvspartelmassen Alfix
PlaneMix 20.
Gulvet er vandslebet og efterfølgende poleret med polish. Projektet er udført af murermester
Curt Skov fra Ærø Byg Aps.
Læs mere om Alfix løsningen her!

40 års jubilar!
Den. 2. januar 2019 kunne vi i Alfix fejre, at vores dygtige tekniske chef, Allan
Nielsen, havde 40-års jubilæum. Et stort og stærkt tillykke til jubilaren, som
udmærker sig ved at være en central kulturbærer i virksomheden.
”Allan har været en helt central drivkraft i Alfix’ udvikling siden januar 1979, hvor han
havde første arbejdsdag i Kolding. Med sin stærke murer- og laborant baggrund har
han altid set det som en motivationsfaktor at kunne indfri den professionelle murers og
forhandlers behov både produktmæssigt og i forhold til byggeteknisk vejledning. Udover
at besidde høj faglig kompetence, så er Allan en yderst vellidt kollega og leder, som
samtidig er velanset, kendt og respekteret i branchen i hele Skandinavien. Han er på alle
måder en helstøbt Alfix´er”, siger direktør (CCO) Anders Bertelsen Toft.
Jubilaren er fortjent fejret både internt på dagen, ligesom hele firmaet og Allans
nærmeste familie var samlet til middag på en lokal restaurant i slutningen af januar for at
markere den store dag.
Allan kan med jubilæet indskrive sig i Kolding-virksomhedens historiebog som den 2.
medarbejder, der opnår et 40-års jubilæum. Kun adm. direktør og ejer Torben Carstensen
Toft har tidligere passeret denne milepæl - nemlig i 2016.

