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Alfix er nok en gang nominert til 
Byggeriets Miljøpris
Alfix er blant de utvalgte nominerte til den 
ettertraktede grønne prisen Byggeriets Miljøpris 
2020. Nomineringen skjer på bakgrunn av en ny, 
bærekraftig og innovativ trinnlydsmembran:
Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Gjenvunnet gummi og kork
I tillegg til overbevisende trinnlydsdempende egenskaper 
(opptil 19 dB), er produktet produsert av gjenvunnet 
gummi- og naturlig korkgranulat. Alfix Acoustic PS3 - 
Recycled ikke bare gjenvinner, men bruker også rester fra 
korkproduksjon tilsatt gamle europeiske bildekk til å danne 
et nytt trinnlydsprodukt – spesielt egnet under keramiske 
belegg. Et gjennomgående grønt produkt som inngår i et 
bærekraftig system fra Alfix.

Alfix nominert 3 ganger på 8 år
”Det er med en blanding av ydmykhet og stor stolthet 
at vi nå for 3. gang er nominert til Byggeriets Miljøpris i 
Danmark. I 2012 vant vi prisen takket være vår miljø- og 
arbeidsmiljøstrategi. I 2016 var vi nominert

for et grønt flislim, og nå i 2020 kan vi glede oss over enda 
en flott nominering. Som en dansk, familieeid virksomhet 
ønsker vi å aktivt ta på oss et samfunnsansvar. Denne 
nominasjonen mottas her i Kolding som en offisiell og 
vennlig anerkjennelse av våre kontinuerlige grønne 
initiativer, som vi håper og tror kan medvirke til enda mer 
ansvarlig bygging i fremtiden”, sier Anders Bertelsen Toft 
(direktør – CCO) i Alfix.

Alfix sender en varm takk til nomineringskomiteen, som er 
satt sammen av representanter fra samtlige av byggeriets 
parter.

Velkommen i klubben – besøk oss på BYGGERI 2́0 
Vinneren av miljøprisen kåres første dag av BYGGERÍ 20-
messen. Dette foregår i Messe C – Fredericia den 10.3.2020 
– 13.3, og vi venter spent på avgjørelsen.

Du finner Alfix på stand D-6320, der det som alltid 
serveres bærekraftig kaffe krydret med flere spennende 
produktnyheter og innovative tiltak. Det hele er innpakket i 
vårt nye, populære Alfix Pro Club-konsept.
Alle er velkomne på standen.

Les mer om Alfix-produktet her!

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi0.092_acoustic_ps3_recycled.pdf


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

Danmarksmester og Alfix flisemurer
Kenny Bech Bruun fra Vestjylland ble velfortjent ny danmarksmester i 
flisleggerfaget ved DM i SKILLS i København 16.–18. januar 2020.  

Den unge, rolige og kompetente flisleggeren jobber i hverdagen hos Axel Poulsen A/S i Vejen og 
er tilknyttet Rybners Tekniske Skole i Esbjerg. Ved spørsmål om hvilke produkter og merker han 
bruker til flismontering, svarer Kenny Bech Bruun følgende:

”Både i virksomheten og på skolen bruker jeg Alfix. Særlig fliselimet Alfix ProFix er veldig bra.”. 

Er det noe spesifikt du kan fremheve ved Alfix-produktene?
Med Alfix vet jeg at pris og kvalitet henger sammen – Alfix-kvaliteten er høy. Samtidig støtter 
jeg gjerne lokale danske virksomheter. Den lokale forankringen i Alfix har en positiv betydning 
sammenlignet med merker og produkter fra utlandet», sier Kenny Bech Bruun.

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskapet for unge fra yrkesutdannelsene.
Ca. 300 unge deltok i årets konkurranse i København, der de konkurrerer innenfor de ulike 
fagene om å bli landets beste. Alfix er for 10. år hovedsponsor for FLISLEGGERFAGET. Til 
flismontering i konkurransen ble det brukt Alfix LetFix fliselim og til fuging den nye forbedrede 
Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 i koksgrå og lysegrå.

En stor gratulasjon til Kenny Bech Bruun med den flotte prestasjonen.

Dansk fasadesystem beskytter 
eksklusiv bolig 
Våren har så smått tittet frem, og dermed øker interessen for langtidsholdbare 
danske systemer til husfasader. Hos Alfix er vi klar!

Fasaden på denne vakkert renoverte boligen i Sydjylland er pusset med Alfix DuraPuds  710 
(Heft- og tynnpuss). Det er også malt med vår silikonharpiksmaling av høy kvalitet, Alfix 
DuraDec 8000 SR. Begge produktene er utviklet og produsert på vår fabrikk i Kolding. Med 
Alfix DuraPuds og DuraDec fås en langtidsholdbar fasade der uønskede alger på fasaden 
reduseres.
Et Alfix-fasadesystem kan gi byggherrer, utførende håndverkere og forhandlere
trygghet i det skiftende danske klimaet.

Les mer om systemene våre her!

https://www.alfix.com/no/puss-fasademaling

