E
V
A
DG

U
R
SÆ

MARTS 2020

Alfix er aktiv i denne
Corona-tid
I Alfix følger vi naturligvis regeringens og
sundhedsmyndighedernes retningslinjer og
anbefalinger.
En del medarbejdere arbejder i denne tid hjemmefra,
og internt har vi aktiveret mange vigtige og ansvarlige
foranstaltninger ift. sikkerhed og sundhed.
Fabrikken i Kolding er stadig aktiv, og vores lager-,
produktions- samt laboratoriemedarbejdere arbejder
engageret og vedholdende for at holde hjulene i
gang. Det samme er tilfældet for vores driftsledelse.
Vi producerer og udleverer fortsat Alfix produkter fra
Kolding, og vi har travlt – heldigvis.

Telefoniske og digitale kundehenvendelser modtages
meget gerne. Vi er klar til at servicere ved telefoner
og taster - både i vores ordremodtagelse, blandt vores
tekniske rådgivere samt salgskonsulenterne. Alle øvrige
eksterne Alfix medarbejdere kan ligeledes kontaktes.
I Team Alfix vil vi i fællesskab bestræbe os på at yde
vores kunder og samarbejdspartnere den bedst mulige
service her i foråret. Vi ønsker fortsat at skabe
TRYGHED om vores danske og bæredygtige systemer.
Lad os passe på hinanden – ved at holde afstand. Men
vi skal samtidig hjælpe hinanden og byggeriet godt,
sikkert og ansvarligt over på den anden side af Coronapandemien.
I den følgende særudgave af Alfix nyhedsbrevet viser vi
en række af de NYHEDER, som vi ville have vist kunder
og samarbejdspartnere på den udskudte BYGGERI´20
messe. Forhåbentlig kan vi med disse nyheder bidrage
yderligere til at holde Danmark kørende. Vi glæder os til
at høre fra jer!
De bedste hilsner
Anders Bertelsen Toft – direktør (CCO)
Alfix A/S
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Designgulve
- komplet system

BÆREDYGTIG TRINLYDSDÆMPNING

STÆRKT DESIGNGULV

Alfix Acoustic PS3 - Recycled

Alfix TopCoat Design

Alfix Acoustic PS3 - Recycled er en ny, bæredygtig og
effektiv trinlydsdæmpning. Fremstillet af genvunden
gummi og naturligt kork.
Læs mere!

Med vores nye produkt Alfix TopCoat Design kan vi nu
tilbyde et komplet dansk system til designgulve /
New Yorker gulve.
Læs mere!

FACADEPUDSSYSTEM
TIL VENTILEREDE FACADEPLADER

PROFESSIONELT FUGESORTIMENT

Alfix DuraPuds 804

Alfix UniversalFuge
- CeraFill 10

Alfix tilbyder et enkelt og robust facadepudssystem
til ventilerede facader, hvor den pudsbærende
facadeplade er cementbaseret.
Læs mere!

Alfix præsenterer et opdateret fugesortiment med nye
navne og forbedrede egenskaber. Et eksempel er
Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Læs mere!

EPOXY-BASERET FUGEMASSE

Alfix C2 Epoxy
Alfix C2 Epoxy er en epoxy-baseret fugemasse.
Velegnet til f.eks. bassin, levnedsmiddel- og kemisk
industri.
Læs mere!
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Se mere!

VELKOMMEN I KLUBBEN!

TILMELDING
KLIK HER

BLIV MEDLEM AF ALFIX PRO CLUB
En dansk klub for murere

Professionelt netværk med videndeling

Indlæg fra medlemmer, eksternt
inviterede eksperter samt Alfix
Gratis medlemskab
og forplejning ved arrangementer
Farve:
A
Antal ntracitgrå
: 500
fordel
t på

stk. M
stk. L
stk. X
L
stk. X
XL

Datoer for de kommende
klubmøder vil blive meldt ud
senere på året!
1 original Pro Club t-shirt pr.
fremmødte murer.

