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Överraskningar på Byggeri ´16
Sätt ett stort Alfix-kryss i kalendern för perioden 1–4 mars 2016, då vi
traditionsenligt befinner oss på byggmässan BYGGERI ’16 i Fredericia. Som
vanligt hittar du vår monter på plats D-6320.
Där hittar du många spännande produktnyheter, gott och hållbart producerat
kvalitetskaffe och våra engagerade konsulter (samtliga med murarbakgrund). Vi har
också en särskild överraskning med oss, så ta gärna vägen förbi Alfix monter när du
är i Fredericia. Välkommen till oss!
Mer information om mässan finns här: http://byggerimessen.dk/

RIGTIGE MURERE
BRUGER ALFIX!

Har du laddat ner den nya danska
hantverkar-appen?
Alfix hantverkar-app har fått positiva omdömen på
marknaden och kan laddas ner gratis från App Store
och Google Play. Appen finns i dansk version.
”Jag har laddat ner den nya Alfix-appen och använt den
många gånger på olika byggplatser”, säger muraren Glenn
Kristensen från företaget Murermester G. Kristensen ApS i
Strandby. ”Den är bra för att snabbt ta fram specifikationer och
göra åtgångsberäkningar, och kvalitetssäkringsmenyn är en stor
fördel för oss, eftersom vi vill kunna dokumentera vilka material
som används i olika situationer. Kvalitetssäkring är en absolut
nödvändighet i våra fasadrenoverings- och nybyggnadsprojekt,”
berättar den nordjylländske murarmästaren

Alfix – även för målning
Försäljningen av den silikonhartsbaserade fasadfärgen Alfix DuraDec
8000 SR överträffar alla förväntningar – den diffusionsöppna fasadfärgen
blir med största sannolikhet tillgänglig på ännu fler byggmarknader under
2016.
20 års hållbarhet på fasaden och hög motståndskraft mot beväxning gör färgen
till ett mycket populärt alternativ hos byggherrar, hantverkare och andra parter på
byggmarknaden.
Nu kan vi presentera ytterligare ett användningsexempel från vår hemstad Kolding, där en
antracitnyans av DuraDec 8000 SR pryder fasaderna på ett antal exklusiva bostäder med
fjordutsikt:
Se mer här

App’en är bra för att snabbt ta fram specifikationer och
göra åtgångsberäkningar
- Glenn Kristensen från Murermester G. Kristensen ApS

Gröna projekt i Sverige
Skanska driver just nu ett intressant kontorsbyggnadsprojekt i Göteborg. I
projektet ställs mycket höga krav på användning av hållbara material. ”Park
49”, som byggnaden heter, består av tre delar: ett centralt tiovåningstorn
omgivet av två sidobyggnader med vardera fem våningar.
Till kök, toaletter och badrum används Alfix högkvalitetsprodukter, som är tillverkade i
Danmark med mycket starkt miljöfokus. Produkterna levereras av Konradssons Kakel,
vår största återförsäljare i Sverige.
I projektet används till exempel följande produkter: Alfix våtrumsmatta, Alfix LetFix
fästmassa och fogmassorna Alfix CeraFill 5 colour, Alfix CeraFill 10 colour och Alfix
CeraFill 18 resistant.
Varberg Kakelhus ansvarar för kakelsättningen i de imponerande Park 49-byggnaderna.
Alfix produkter används också i innovativa och gröna projekt utanför storstan:
”Alfix är ofta ett av alternativen när upphandlare och entreprenörer på den svenska
marknaden behöver miljövänliga produkter. Tidigare i år deltog vi till exempel i
miljöprojektet Green Village, i Surte utanför Göteborg. Bostäderna i projektet ska i
största möjliga utsträckning byggas av miljövänliga och hållbara material, och husen
ska dessutom försörjas med vind- och solenergi, säger Peter Iversen, Key Account
Manager för Alfix i Sverige.
Följande produkter används i det hållbara projektet i Surte: Alfix 2K tätskiktssystem,
fästmassan Alfix LetFix less dust och fogmassan Alfix CeraFill 10 colour.
Se referens här

Alfix har julstängt från tisdag den 22 december kl. 14 till och med söndag
den 3 januari 2016.
Måndag den 4 januari 2016 öppnar vi igen, redo att ge full service. Vi
önskar dig god jul och gott nytt år
– här finns vår digitala julhälsning.

