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Ny hemsida för Alfix
I början av augusti lanserade Alfix en ny, modern och användarvänlig
hemsida, som ska stödja varumärket gentemot såväl återförsäljare,
hantverkare, projekterare som privata slutanvändare.
Den senaste tekniken
Hemsidan baseras på den allra senaste tekniken. Sidan är responsiv, vilket betyder
att den automatiskt anpassar sig till skärmens storlek, så att användaren får optimal
visning av sidans innehåll – oavsett om alfix.com besöks på en smartphone med en
liten skärm, en surfplatta eller en vanlig dator. Därmed försvinner behovet av en
speciell hemsida för smartphones med små skärmar.
Teknisk rådgivning
En ny toppmeny är född, med namnet ”Teknisk service”. Menyns innehåll är helt
i linje med Alfix starka kompetens inom byggteknisk rådgivning till parterna på
marknaden. Här kan t.ex. hantverkare och projekterare hitta nyttig kunskap om olika
konstruktionsteman, samtidigt som man har enkel möjlighet att ställa tekniska frågor
online eller per telefon till Alfix tekniska rådgivare, som alla har en bakgrund både
som murare och byggnadskonstruktörer.
Användarvänlighet
De visuella elementen har också fått en mer framträdande plats i den nya versionen
av alfix.com. Direktör Anders Bertelsen Toft berättar mer:
”Vi använder fler foton på den nya hemsidan, eftersom vi från olika undersökningar
vet att användarna föredrar olika sätt att söka information på nätet. Några söker helst
via textlänkar, medan andra är mer visuellt lagda. Genom att ha med bägge delarna
i våra menyer och länkar, tycker vi att vi har skapat en överskådlig, inbjudande och
användarvänlig hemsida, som vi hoppas ska göra informationssökningen enkel för
våra många olika intressenter.”
Alfix hoppas att marknaden kommer att välkomna den nya hemsidan. Har du frågor
eller kommentarer till installationen eller innehållet på hemsidan, kan du alltid
kontakta oss på alfix@alfix.dk.
Besök den nya hemsidan här

Vi använder fler foton på den nya hemsidan, eftersom vi från olika
undersökningar vet att användarna föredrar olika sätt att söka
information på nätet.
- Direktör Anders Bertelsen Toft, Alfix A/S

Fasadputs i många olika färger
DuraPuds 800 SR (färdigblandad fasadputs) finns i 21 eleganta standardfärger. Färger
som inte finns i det fasta sortimentet kan blandas till på beställning.
Se standardfärgerna här

Standardfarver DuraPuds 800 SR

White 100

Copenhagen 103

Antique 101

Oslo 104

Sand 102

Steel 105

Graphite 106

Lava 107

Anthracite 108

Stockholm 200

Terracotta 201

Mocha 202

Beige 203

Amber 300

Orange 301

Skagen 302

Citrus 400

Forest 500

Sky 600

Sea 601

Amethyst 700

Ansvarlig styrke
Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne oversigt. Farverne er kun vejledende.
Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket farve og anvendelse.

Referens: Vit marmor fungerar hos DSV i
Taastrup
Kakelexperterna från Londero Mosaik i Köpenhamn har utfört ett
hantverksmässigt imponerande arbete med montering av vita marmorplattor.
Arbetet har utförts på DSV:s nya huvudkontor i Taastrup intill Köpenhamn.
Naturstenskaklen är i formatet 400 x 600 mm och har monterats med kakellimmet Alfix
ProFix, som är vårt bästa lim för arbeten med stora kakelplattor. Sedan har hantverkarna
fogat med Alfix CeraFill 10 colour för att få ett visuellt likartat utseende och ett resultat
med lång livslängd. Colour-fogen är särskilt bra för sin höga ythållfasthet och sina
goda vatten- och smutsavvisande egenskaper, som klart kommer att vara en fördel i
trafikerade områden, t.ex. i stora industriområden. Dessutom har fogmassan ytterst
god färgstabilitet – ett klokt val, när byggmästaren gärna vill ha en högkvalitetsfog, som
färgmässigt passar perfekt samman med den ljusa färgen hos den vackra naturstenen.
Se fler bilder här
Läs mer om Alfix CeraFill 10 colour här

Referens: Denna drömvilla i Hellerup är
putsad med Alfix
Denna charmerande Hellerup-villa från 50-talet hade från början gula
tegelväggar, men eftersom fogarna var ganska slitna efter många års påverkan
av väder och vind så valde byggmästaren att modernisera villan och putsa
fasaden med vit DuraPuds 710.
Putslagren förstärktes med Alfix Armeringsnät, vilket ger fasaden en möjlighet att röra
sig, så att det inte bildas sprickor i putsen.

Se fler bilder av huset här

Stressigt i sommarvärmen
De säsongsbetonade DuraPuds- och DuraDec-produkterna är även 2014 en
framgång för Alfix, och fasadprodukterna har tillsammans med god försäljning
av de klassiska Alfix-produkterna säkrat full aktivitet på fabriken i Kolding
denna sommar.
På bilden syns ett stort antal pallar med kakellimmet LetFix, som tillsammans med bland
annat spacklet PlaneMix 20 har tillverkats, paketerats och gjorts färdigt för leverans till
en stor dansk kund i början av augusti. Den stora ordern har krävt extra arbetsinsatser
av våra medarbetare. Men Alfix-teamet var naturligtvis klart med produkterna i god tid –
tack vare en bra och ansvarsfull intern planering.
Produkterna, som är av högsta kvalitet, kan nu hjälpa hantverkarna och byggmästarna
att klara av sina byggprojekt under sensommaren.

