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Ny Alfix hjemmeside
I begyndelsen af august lancerede Alfix en ny moderne og mere brugervenlig 
hjemmeside, som skal understøtte brandet over for både forhandlere, 
håndværkere, projekterende og private slutbrugere. 

Nyeste teknologi
Hjemmesiden baserer sig på den nyeste digitale teknologi. Siden er responsiv, hvilket 
betyder, at hjemmesiden automatisk tilpasser sig skærmens størrelse, således at 
brugeren får den mest optimale visning af sidens indhold – uanset om alfix.com 
besøges på en smartphone med lille skærm, en tablet eller en pc. Hermed fjernes 
behovet for en særligt udviklet hjemmeside målrettet smartphones med små skærme.

Teknisk rådgivning
En ny topmenu er født med navnet ”Teknisk service”. Menuens indhold er i god tråd 
med Alfix́  stærke kompetence inden for byggeteknisk rådgivning til markedet. Her 
kan eksempelvis håndværkere og projekterende finde nyttig viden om forskellige 
konstruktionstemaer, ligesom der er let adgang til at stille tekniske spørgsmål online 
eller telefonisk til det tekniske team af rådgivere, der alle har en faglig baggrund som 
både murer og bygningskonstruktør.

Brugervenlighed
Det visuelle element har også fået en mere fremtrædende plads i den nye udgave af 
alfix.com. Direktør Anders Bertelsen Toft uddyber:

”Vi bruger flere fotos på den nye hjemmeside, da vi fra undersøgelser ved, at 
brugerne foretrækker forskellige indgange, når de søger informationer på nettet. 
Nogle søger helst via tekstlinks, hvor andre er mere visuelt orienterede. Ved at 
imødekomme begge dele i opsætningen af vores menuer og links, tror vi på, at vi har 
skabt en overskuelig, indbydende og brugervenlig hjemmeside, som gerne skal gøre 
informationssøgningen let for vores mange forskellige interessenter”.

Alfix håber, at markedet tager godt imod den nye hjemmeside. Skulle I have 
spørgsmål eller kommentarer til opsætning eller indhold på hjemmesiden, er I altid 
velkomne til at kontakte os på alfix@alfix.dk. 

Besøg den nye hjemmeside her 

www.alfix.com


A n s v a r l i g  s t y r k e
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Standardfarver DuraPuds 800 SR

Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne oversigt. Farverne er kun vejledende. 
Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket farve og anvendelse.

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

Vi bruger flere fotos på den nye hjemmeside, da vi fra 
undersøgelser ved, at brugerne foretrækker forskellige indgange, 
når de søger informationer på nettet 
- Anders Bertelsen Toft, direktør hos Alfix

Reference: Hvid marmor funkler hos DSV i 
Taastrup
Fliseeksperterne fra Londero Mosaik i København har udført et 
håndværksmæssigt imponerende stykke arbejde med montering af hvid marmor. 
Arbejdet er udført i DSVs nye hovedsæde i Taastrup ved København. 

Naturstensfliserne i formatet 400 x 600 mm er monteret i fliseklæberen Alfix ProFix, som 
er vores bedst egnede klæber til opgaver med storformatfliser. 
Efterfølgende har håndværkerne fuget med Alfix CeraFill 10 colour for at opnå et visuelt 
ensartet udtryk og langtidsholdbart resultat. Colour-fugen kan særligt fremhæves for 
sin høje overfladestyrke og de gode vand- og smudsafvisende egenskaber, der klart 
vil være en fordel i trafikerede områder som et stort virksomhedsdomicil. Desuden har 
fugemassen en yderst god farvestabilitet – et klogt valg, når bygherren gerne vil have 
en højkvalitetsfuge, der kan spille optimalt sammen med den lyse farve i de smukke 
natursten. 

Se flere fotos her

Læs mere om Alfix CeraFill colour her

Facadepuds i mange farver
DuraPuds 800 SR (færdigblandet facadepuds) fås i 21 flotte standardfarver. Farver, som 
ligger uden for det faste sortiment, vil kunne tones efter behov.

Læs mere om produktet her

Se standardfarverne her

http://www.alfix.com/referencer/dsv-taastrup
http://www.alfix.com/fugemasse/cerafill-10-colour
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-800-sr
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_standardfarver_durapuds_800_sr.pdf


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

Reference: Liebhavervilla i Hellerup 
pudset i Alfix
Denne charmerende Hellerup villa fra 50 érne havde oprindeligt gult murværk, 
men da fugerne efter mange års vind- og vejrpåvirkninger var godt medtaget, 
valgte bygherren at modernisere villaen og pudse facaden op i hvid DuraPuds 
710. 

Pudslagene er blevet forstærket med Alfix Armeringsnet, hvilket giver facaden mulighed 
for at bevæge sig, så der ikke dannes revner i pudsen.

Se flere fotos af huset her

Travlhed i sommervarmen
De sæsonbetonede DuraPuds og DuraDec produkter er også i 2014 en succes for 
Alfix, og facadeprodukterne har sammen med et godt salg af de klassiske Alfix 
produkter sikret god aktivitet på fabrikken i Kolding denne sommer.

På billedet ses et stort parti paller med fliseklæberen LetFix, som sammen med blandt 
andet spartelmassen PlaneMix 20, er blevet produceret, pakket og klargjort til levering 
til en stor dansk kunde primo august. Den store ordre har krævet en ekstra indsats af 
medarbejderne. Men Alfix teamet var naturligvis klar med produkterne rettidigt – takket 
være en god og ansvarlig intern planlægning. 

Højkvalitetsprodukterne kan nu hjælpe håndværkere og bygherrer godt på vej med 
byggeprojekter i sensommeren. 

http://www.alfix.com/referencer/liebhavervilla-hellerup

