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Alfix igen nomineret til 
Byggeriets Miljøpris
Alfix er blandt de udvalgte nominerede til den 
eftertragtede grønne pris Byggeriets Miljøpris 2020. 
Nomineringen sker på baggrund af en ny, bæredygtig 
og innovativ trinlydsmembran: 
Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Genanvendt gummi og kork
Udover overbevisende trinlydsdæmpende egenskaber (op til 
19 dB), så er produktet produceret af genanvendt gummi og 
naturligt kork granulat. Alfix Acoustic PS3 - Recycled ikke 
bare recycler, men upcycler rester fra korkprop-produktion 
tilsat gamle europæiske bildæk til et nyt trinlydsprodukt 
- særligt egnet under keramiske belægninger. Et 
gennemgående grønt produkt som indgår i et bæredygtigt 
system fra Alfix.

Alfix nomineret 3 gange på 8 år
”Det er med en blanding af ydmyghed og stor stolthed, 
at vi nu for 3. gang er nomineret til Byggeriets Miljøpris 
i Danmark. I 2012 vandt vi prisen på baggrund af vores 
miljø- og arbejdsmiljøstrategi. I 2016 var vi nomineret 

for en grøn fliseklæber, og nu i 2020 kan vi så glæde os 
over endnu en flot nominering. Som dansk familieejet 
virksomhed ønsker vi aktivt at tage et samfundsansvar. 
Denne nominering modtages her i Kolding som en officiel 
og venlig anerkendelse af vores løbende grønne initiativer, 
som vi håber og tror kan medvirke til endnu mere ansvarligt 
byggeri i fremtiden”, siger Anders Bertelsen Toft (direktør – 
CCO) i Alfix.

Alfix sender en varm tak til nomineringskomitéen, der er 
sammensat af repræsentanter fra samtlige af byggeriets 
parter.

Velkommen i klubben - besøg os på BYGGERI 2́0 
Vinderen af miljøprisen udpeges på førstedagen af 
BYGGERÍ 20 messen. Det hele foregår i Messe C - 
Fredericia d.10.3.2020 – 13.3, og vi afventer spændt 
afgørelsen. 

Alfix kan besøges på standen D-6320, hvor der som altid 
serveres bæredygtig kaffe, der er krydret med flere 
spændende produktnyheder og innovative tiltag. Det hele er 
indpakket i vores nye populære Alfix Pro Club koncept.
Alle er velkomne på standen. 
Læs mere om Alfix produktet her! TILMELDING TIL 

BYGGERI’20
KLIK HER

https://www.alfix.com/trinlydsmembraner/acoustic-ps3-recycled
https://registrering.byggerimessen.dk/Inviteret.aspx


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

Danmarksmester og Alfix flisemurer
Kenny Bech Bruun fra Vestjylland blev velfortjent ny danmarksmester i 
flisemurerfaget ved DM i SKILLS i København d. 16-18 januar 2020.  

Den unge, rolige og kompetente flisemurer arbejder til dagligt i Axel Poulsen A/S i Vejen og 
er tilknyttet Rybners Tekniske Skole i Esbjerg. Adspurgt om, hvilke produkter og mærker han 
bruger til flisemontering, svarer Kenny Bech Bruun følgende:

”Både i min virksomhed og på skolen bruger jeg Alfix. Særligt fliseklæberen Alfix ProFix er rigtig god”. 

Er der noget specifikt ved Alfix produkterne, du kan fremhæve?
Med Alfix ved jeg, at pris og kvalitet hænger sammen – Alfix kvaliteten er høj. Samtidig støtter 
jeg gerne lokale danske virksomheder. Den lokale forankring i Alfix har en positiv betydning 
sammenlignet med mærker og produkter fra udlandet”, siger Kenny Bech Bruun. 

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. 
Omkring 300 unge deltog i årets konkurrence i København, hvor de kæmpede inden for de 
forskellige fag om at blive landets bedste. Alfix er på 10. år hovedsponsor for FLISEMURERFAGET. 
Til flisemontering i konkurrencen anvendtes Alfix LetFix fliseklæber og til fugning den nye 
forbedrede Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 i koksgrå og lysegrå.

Et stort og stærkt tillykke til Kenny Bech Bruun med den flotte præstation. 

Dansk facadesystem beskytter 
liebhaverbolig 
Foråret er så småt ankommet, og dermed stiger interessen for langtidsholdbare 
danske systemer til husfacader. I Alfix er vi klar!

Facaden på denne smukt renoverede bolig i Sydjylland er pudset med Alfix DuraPuds 
710 (Hæfte- og tyndpuds). Efterfølgende er der malet med vores højkvalitets 
silikoneharpiksmaling Alfix DuraDec 8000 SR. Begge produkter er udviklet og produceret 
på vores fabrik i Kolding. Med Alfix DuraPuds og DuraDec fås en langtidsholdbar facade, 
hvor vi reducerer uønskede algers overtag på facaden. 
Et Alfix facadesystem kan give såvel bygherrer, udførende håndværkere og forhandlere 
tryghed i det omskiftelige danske klima. 
Læs mere om vores systemer her!

https://www.alfix.com/facadepuds-og-maling

