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Produktnyhet! Alfix PlaneMix spesialist 
for bassenger 
Alfix har nettopp utviklet en ny, sterk avrettingspuss og støpemasse for 
basseng og betong – Alfix PlaneMix S40. S-en i navnet angir at produktet er 
standfast kan brukes både til avretting på vegg og på gulv. 

Spesialproduktet er spesielt godt egnet til basseng og reparasjoner av alle typer 
betong, for eksempel sokler og trapper. Produktet fester seg svært godt til underlaget 
og har høy trykkstyrke. I tillegg utmerker PlaneMix S40 seg med at den kan brukes 
både innen- og utendørs. 

Les mer om produktet her

Alfix er med på ”Sportsfair” – en helt ny 
byggeteknisk fagmes
Sportsfair avvikles for første gang helgen 15. til 16. april 2015, og dette 
er en messe som er spesielt rettet mot beslutningstakere, for eksempel 
rådgivere og innkjøpere av byggemateriell til sports- og fritidsanlegg – 
herunder bassenger.

”Alfix har i mer enn 40 år levert ansvarlige byggetekniske løsninger til 
svømmebassenger i både Danmark, Norge og Sverige, og derfor skal vi selvfølgelig 
gripe denne gode muligheten til å vise hva vi står for og vår know-how på området”, 
sier Allan Nielsen, teknisk sjef i Alfix. 

Alfix har et bredt utvalg av nye og velkjente produkter, som er svært godt egnet 
til bruk i kompliserte og krevende konstruksjoner, som for eksempel bassenger. I 
tillegg har virksomheten i Kolding solid teknisk kompetanse, slik at de prosjekterende 
og utførende håndverkerne kan tilbys byggeteknisk veiledning før, under og etter 
arbeidet med flisemontering i for eksempel bassenger. 

SportsFair setter fokus på alt fra svømmebassenger og velværesentre til blant annet 
stadioner, arenaer og sportshaller. 

Møt Alfix på vår stand (D-3256) på messen, som avholdes i Messe C i Fredericia.

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi0.040_planemix_s40.pdf


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

Alfix har i mer enn 40 år levert ansvarlige 
byggetekniske løsninger til svømmebassenger i både 
Danmark, Norge og Sverige
-  Allan Nielsen, teknisk sjef i Alfix 

Danmarks beste flisemurer bruker Alfix
For femte år på rad var Alfix hovedsponsor for flisemurerfaget ved Skills 
Danmarks store danmarksmesterskap for yrkesfag. 

Vinneren av DM i Skills 2015 for Flisemurere ble Daniel Brodde Thomsen fra Hirtshals. 

Den unge nordjyske vinneren trakk det lengste strået i skarp konkurranse med fire andre 
dyktige flisemurere fra hele landet. Vinneren ble kåret under et stort arrangement i Bella 
Centeret i København lørdag 10. januar 2015, etter tre dagers hardt og intensivt arbeid. 
Deltakerne skulle løse en kompleks fliseoppgave, og hadde blant annet Alfix LetFix flislim og 
Alfix CeraFill 5 colour fugemasse til disposisjon. Danmarks dyktigste flisemurerlærling sier 
følgende om Alfix-produktene:

”Det er kanongode produkter, og vi bruker også Alfix til daglig i mesterbedriften jeg jobber i 
– Hæstrup Murerforretning i Hjørring”.

Daniel er tilknyttet skolen EUC Nord i Hjørring, og da den nybakte mesteren ble spurt om 
sitt favorittprodukt fra Alfix, var svaret fugemassen CeraFill 10 color, da den er veldig god å 
jobbe med.  

Alfix gratulerer den nybakte danmarksmesteren med den flotte tittelen – som Daniel vant 
takket være imponerende innsats basert på planlegging, engasjement og profesjonelt 
flisarbeid.
 

Bærekraftighet er et krav
Siden 2000 har Alfix vært aktivt medlem av CSR-nettverket (miljø og 
arbeidsmiljø) Green Network. Et medlemskap som nå får naturlig følge av et 
annet grønt engasjement.

Alfix har i 15 år hatt et tett samarbeid med CSR-organisasjonen Green Network, og dette 
partnerskapet suppleres nå med medlemskap i organisasjonen Green Building Council:

Vårt samarbeid med Green Network har så langt resultert i seks omfattende 
miljøredegjørelser, der Alfix har presentert sine ambisiøse planer for forbedring av både 
miljø og arbeidsmiljø, gjennom alle ledd i virksomhetens aktiviteter. Som supplement 
til dette har vi nå meldt oss inn i organisasjonen Green Building Council, som arbeider 
seriøst med å forbedre bærekraftigheten i hele byggebransjen”, sier Anders Bertelsen 
Toft, direktør (COO) i Alfix.
Green Building Council Denmark er en non-profit-organisasjon, og har som navnet 
antyder utelukkende fokus på byggebransjen. Alfix øker dermed sitt engasjement for 
bedre miljø og arbeidsmiljø i byggeaktiviteter – både til gode for egne medarbeidere, 
utførende håndverkere, miljøet og samfunnet som helhet. 

”Vårt medlemskap i Green Building Council kan i tillegg knytte Alfix enda tettere til de 
profesjonelle rådgivende ingeniører som i 2015 ser bærekraft som en hygienefaktor – 
altså et adgangskrav for at materialleverandørene i det hele tatt skal bli tatt i betraktning 
for større byggeoppgaver.” 

Med utmerkelsen Byggeriets Miljøpris i 2012 og vårt 15 år lange grønne engasjement i 
bagasjen gleder Alfix seg til å utnytte det nye medlemskapet i Green Building Council og 
dermed bidra til enda flere langsiktige og bærekraftige byggetekniske løsninger.



Danmarks Indsamling – Alfix var med igjen
For fjerde år på rad donerte Alfix 20 000 kroner til den store nasjonale 
innsamlingsaksjonen ”Danmarks Indsamling”.

Det store showet ”Danmarks Indsamling” ble under overskriften ”Mot urettferdighet” vist 
lørdag kveld 31. januar 2015 på DR1. Tolv humanitære organisasjoner og DR samlet inn 
penger for å hjelpe mennesker i noen av verdens fattigste land. Utviklingsorganisasjoner 
har satt seg en rekke konkrete mål for 2015 i gjennom et verdensomspennende samarbeid. 
Målene omfatter blant annet å halvere fattigdommen, sikre skolegang for alle barn og 
redusere barnedødeligheten betydelig.

Som en del av Alfix’ erklærte CSR-strategi, støtter vi kontinuerlig veldedighetsprosjekter, 
siden vi også ønsker å være en samfunnsansvarlig virksomhet. Her kan det også nevnes at 
Alfix i en årrekke har vært Gull-forretningspartner i Røde Kors, og dermed gitt økonomisk 
støtte til organisasjonens hjelpearbeid over hele verden.
 


