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Produktnyhet! Alfix PlaneMix specialist
på bassänger
Alfix har nyligen utvecklat en ny, effektiv bassäng- och
betongreparationsputs och gjutmassa – Alfix PlaneMix S40.
S:et i namnet indikerar att produkten är beständig och kan användas till både
reparationer på väggar och utjämning av golv.
Den nya specialprodukten är utformad särskilt för bassänger och reparation av alla
typer av betongkonstruktioner, till exempel socklar och trappor. Produkten ger god
vidhäftning mot underlaget och har hög tryckhållfasthet. PlaneMix S40 utmärker sig
även genom att produkten kan användas både inomhus och utomhus.
Läs mer om produkten här

Alfix deltar på ”SportsFair” – en helt ny
byggteknisk yrkesmässa
SportsFair slår upp portarna för första gången den 15– 16 april 2015, och
här talar vi om en mässa med siktet inställt på beslutsfattare, rådgivare och
inköpare av byggmaterial till sport- och fritidsanläggningar – bland annat
bassänger.
”Alfix har levererat byggtekniska lösningar på ett ansvarsfullt sätt till simbassänger i
både Danmark, Norge och Sverige under mer än 40 år, och därför ska vi naturligtvis
utnyttja det här utmärkta tillfället att visa vad vi går för och demonstrera vår
know-how på området”, säger Allan Nielsen, teknisk chef på Alfix.
Alfix har ett brett sortiment av såväl nya som redan kända produkter som fungerar
särskilt bra i komplicerade och krävande konstruktioner, till exempel bassänger.
Det Kolding-baserade företaget besitter dessutom solid, teknisk kompetens, så att
de hantverkare som projekterats för att utföra arbetet kan erbjudas byggteknisk
vägledning före, under och efter arbetet med kakelmontering i exempelvis bassänger.
SportsFair fokuserar på allt från swimmingpooler och hälsocenter till arenor,
sporthallar och liknande.
Träffa Alfix vid vår monter (D-3256) på mässan, som anordnas i Mässa C i Fredericia.

Alfix har levererat byggtekniska lösningar på ett
ansvarsfullt sätt till simbassänger i både Danmark,
Norge och Sverige under mer än 40 år.
- Allan Nielsen, teknisk chef på Alfix

Danmarks bästa plattsättare använder Alfix
Under fem år i följd var Alfix huvudsponsor för plattsättaryrket vid Skills,
Danmarks stora danska mästerskap för yrkesutbildningar.
Vinnare av DM i Skills 2015 för Flisemurere blev Daniel Brodde Thomsen från Hirtshals.
Den unge nordjyske vinnaren drog det längsta strået i hård konkurrens med fyra andra
duktiga plattsättare från hela landet. Titeln erövrades vid ett stort evenemang i Bellacentret i Köpenhamn lördagen den 10 januari 2015 efter 3 dagars hårt och intensivt arbete.
Deltagarna skulle lösa en komplex plattsättningssuppgift, och till sin hjälp hade de bl.a.
Alfix LetFix fästmassa och Alfix CeraFill 5 colour fogmassa. Om Alfix-produkterna säger
Danmarks duktigaste plattsättarlärling:
”Det här är riktigt bra produkter, och vi använder även Alfix till vardags hos min mästare –
Hæstrup Murerforretning i Hjørring”.
Daniel är knuten till EUC Nord-skolan i Hjørring, och när han tillfrågas om sin favoritprodukt
från Alfix svarar den nya mästaren att det är fogmassan CeraFill 10 colour, eftersom den är
så smidig att arbeta med.
Alfix önskar den nyutnämnda danska mästaren stort lycka till med den fina utmärkelsen,
som Daniel vann genom en imponerande insats som baserades på planering, engagemang
och professionellt kaklingsarbete.

Hållbarhet är ett krav
Sedan 2000 har Alfix varit aktiv medlem i CSR-nätverket Green Network (miljö
och arbetsmiljö), ett medlemskap som nu på ett naturligt sätt kompletteras av
ett annat grönt engagemang.
Alfix har sedan 15 år ett nära samarbete med CSR-organisationen Green Network, och
nu kompletteras partnerskapet med ett medlemskap i organisationen Green Building
Council:
Vårt samarbete med Green Network har hittills utmynnat i sex omfattande
miljörapporter, där Alfix har presenterat sina ambitiösa planer för förbättring av såväl
miljö som arbetsmiljö genom alla led i verksamhetens aktiviteter. Som ett komplement
till det har vi nu blivit medlemmar i organisationen Green Building Council, som driver
ett seriöst arbete med att förbättra hållbarheten i byggbranschen som helhet”, säger
Anders Bertelsen Toft, chef (COO) för Alfix.
Green Building Council Denmark är en icke-vinstdrivande organisation som, som
namnet antyder, har ett uteslutande fokus på byggbranschen. Därmed stärker Alfix sitt
engagemang för en bättre miljö och arbetsmiljö vid bygguppdrag, till gagn för både de
egna medarbetarna, de utförande hantverkarna, miljön och samhället i stort.
”Vårt medlemskap i Green Building Council kan dessutom föra Alfix ännu närmare de
yrkesrådgivande ingenjörer som år 2015 ser hållbarhet som en hygienfaktor – det vill
säga ett tillträdeskrav för att materialleverantörerna över huvud taget ska komma i
fråga för större bygguppdrag.”
Med Byggeriets Miljöpris 2012 och 15 års miljöengagemang i bagaget ser Alfix fram
emot att få utveckla det nya medlemskapet i Green Building Council och därigenom
bidra till ännu fler långsiktiga och hållbara byggtekniska lösningar.

Dansk insamling – Alfix var med igen
För fjärde året i rad donerade Alfix 20 000 kr. till den stora nationella insamlingen
”Danmarks Indsamling”.
Under rubriken ”Mot orättvisor” visades den stora showen ”Danmarks Indsamling” på
lördagskvällen den 31 januari 2015 på DR1. 12 humanitära organisationer och DR samlade
in för att hjälpa människor i några av världens fattigaste länder. Utvecklingsorganisationer
har genom ett världsomspännande samarbete etablerat en rad konkreta mål för slutet av
2015, bland annat att halvera fattigdomen, garantera skolgång för alla barn och minska
barnadödligheten markant.
Som en del i Alfix deklarerade CSR-strategi stödjer vi kontinuerligt välgörenhetsprojekt,
eftersom vi också vill vara ett företag som tar samhällsansvar. Här kan det också nämnas
att Alfix under ett stort antal år har varit Guld-affärspartner med Röda korset och
därigenom bidragit med ekonomiskt stöd till organisationens hjälparbete i hela världen.

