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Alfix er aktiv i denne
Corona-tid
På Alfix følger vi selvfølgelig regjeringens
og helsemyndighetenes retningslinjer og
anbefalinger.
En rekke ansatte jobber på dette tidspunktet
hjemmefra, og internt har vi aktivert mange viktige og
ansvarlige tiltak når det gjelder helse og sikkerhet.
Fabrikken i Kolding er fortsatt aktiv, og våre lager-,
produksjons- og laboratorieansatte jobber engasjert
og vedvarende for å holde hjulene i gang. Det samme
gjelder vår ledelse. Vi fortsetter å produsere og levere
Alfix-produkter fra Kolding, og vi har det travelt –
heldigvis.

Telefon og digitale kundehenvendelser er svært
velkomne. Vi er klare til å betjene med telefoner og
e-post - både i vår ordremottak, blant våre
tekniske rådgivere samt salgskonsulenter. Alle andre
eksterne Alfix-ansatte kan også kontaktes.
I Team Alfix vil vi samarbeide for å gi våre kunder og
partnere best mulig service denne våren. Vi ønsker
å fortsette å skape SIKKERHET om våre danske og
bærekraftige systemer. La oss ta oss av hverandre ved
å holde avstand. Men samtidig må vi hjelpe hverandre
og byggeriene godt, trygt og ansvarlig over Corona.
I følgende spesialutgave av Alfix-nyhetsbrevet viser
vi en rekke nyheter som vi ville ha vist kunder og
samarbeidspartnere på den utsatte BYGGERI’20messen. Forhåpentligvis, med denne nyheten kan vi
bidra videre til å holde Norden i gang. Vi ser frem til å
høre fra deg!
Vennlig hilsen
Anders Bertelsen Toft – Direktør (CCO)
Alfix A/S
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BÆREKRAFTIG TRINNLYDREDUKSJON

STERKT DESIGNGULV

Alfix Acoustic PS3 - Recycled

Alfix TopCoat Design

Alfix Acoustic PS3 - Recycled er en ny, bærekraftig og
effektiv trinnlydreduksjon. Laget av resirkulert gummi
og naturlig kork.
Les mer!

Med vårt nye produkt Alfix TopCoat Design kan vi nå
tilby et komplett dansk system for decorgulv /
New Yorker gulv.
Les mer!

FASADEPUSS SYSTEM
FOR VENTILERTE FASADEPLATER

PROFESJONELL FUGESORTIMENT

Alfix DuraPuds 804

Alfix UniversalFuge
- CeraFill 10

Alfix tilbyr et enkelt og robust fasadepuss system
for ventilerte fasader, hvor den pussbærende
fasadeplaten er sementbasert.
Les mer!

Alfix presenterer et oppdatert fugesortiment med nye
navn og forbedrede egenskaper. Et eksempel er
Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Les mer!

EPOKSY-BASERT FUGEMASSE

Alfix C2 Epoxy
Alfix C2 Epoxy er en epoksybasert fugemasse. Passer
for f.eks. basseng, kemi- og næringsmiddelindustrien.
Les mer!
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