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Nytt Alfix-nettsted   
I begynnelsen av august lanserte Alfix et nytt, moderne og mer 
brukervennlig nettsted, som skal støtte merkevaren ovenfor både 
forhandlere, håndverkere, prosjektansvarlige og private sluttbrukere.

Den nyeste teknologien
Nettstedet baserer seg på den nyeste digitale teknologien. Det er responsivt, noe 
som betyr at nettstedet automatisk tilpasser seg skjermens størrelse. Dermed får 
brukeren den mest optimale visningen av nettstedets innhold, uansett om alfix.com 
besøkes på en smarttelefon med liten skjerm, et nettbrett eller en PC. Dermed er 
det ikke lenger nødvendig å utvikle spesielle nettsteder for smarttelefoner med små 
skjermer. 

Teknisk rådgivning
En ny toppmeny har fått navnet ”Teknisk service”. Menyens innhold er i tråd med Alfix 
sin solide kompetanse når det gjelder byggteknisk rådgivning til markedet. Her kan 
for eksempel håndverkere og prosjektansvarlige finne nyttig informasjon om ulike 
konstruksjonstemaer, samt få enkel tilgang til å stille tekniske spørsmål på nett eller 
via telefon til vårt rådgivningsteam, som alle har faglig bakgrunn som både murere og 
bygningskonstruktører.

Brukervennlighet
Det visuelle elementet har også fått en mer fremtredende plass i den nye utgaven av 
alfix.com. Direktør Anders Bertelsen Toft forklarer:

”Vi bruker flere bilder på det nye nettstedet, da vi har gjort undersøkelser som viser 
at brukerne foretrekker forskjellige inngangspunkter når de søker etter informasjon 
på nettet. Noen søker helst via tekstkoblinger, mens andre er mer visuelt orienterte. 
Ved at vi imøtekommer begge behovene i oppsettet av menyer og koblinger, mener 
vi at vi har skapt et oversiktlig, innbydende og brukervennlig nettsted som skal gjøre 
det enkelt for våre mange ulike interessenter å søke etter informasjon.

Alfix håper at markedet tar godt i mot det nye nettstedet. Hvis dere har spørsmål 
eller kommentarer til oppsett eller innhold på nettstedet, kan dere når som helst 
kontakte oss på alfix@alfix.dk. 

Besøk det nye nettstedet her
   

http://www.alfix.com/no/
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Standardfarver DuraPuds 800 SR

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

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

Vi bruker flere bilder på det nye nettstedet, da vi har gjort 
undersøkelser som viser at brukerne foretrekker forskjellige 
inngangspunkter når de søker etter informasjon på nettet
- Direktør Anders Bertelsen Toft, Alfix A/S

Referanse: Hvit marmor funkler hos DSV i 
Taastrup
Fliseekspertene fra Londero Mosaik i København har utført et håndverksmessig 
imponerende stykke arbeid med montering av hvit marmor. Arbeidet er utført 
ved DSVs nye hovedkontor i Taastrup ved København.

Naturstensflisene i formatet 400 x 600 mm er montert i flislimet Alfix ProFix, som er 
vårt mest egnede lim til oppgaver med storformatfliser. Deretter har håndverkerne fuget 
med Alfix CeraFill 10 colour for å oppnå et visuelt ensartet uttrykk og langtidsholdbart 
resultat. Colour-fugen skiller seg ut med sin høye overflatestyrke og de gode vann- og 
smussavvisende egenskapene som er en stor fordel i trafikkerte områder som en stor 
virksomhetsbygning utgjør. I tillegg har fugemassen en spesielt god fargestabilitet, noe 
som er et klokt valg når byggherren gjerne vil ha en høykvalitetsfuge som kan spille 
optimalt sammen med den lyse fargen i den lekre natursteinen. 

Se flere bilder her
Les mer om Alfix CeraFill 10 colour her

Fasadepuss i mange farger
DuraPuds 800 SR (ferdigblandet fasadepuss) fås i 21 flotte standardfarger. Farger som 
ligger utenfor det faste sortimentet, kan tones etter behov.

Se standardfargene her

http://www.alfix.com/referencer/dsv-taastrup
http://www.alfix.com/no/fugemasse/cerafill-10-colour
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_standardfarver_durapuds_800_sr.pdf


Referanse: Liebhavervilla i Hellerup 
pusset i Alfix
Denne sjarmerende villaen i Hellerup er fra 50-tallet og hadde opprinnelig 
gult murverk, men siden fugene var slitte etter mange år med vind- og 
værpåvirkning, valgte byggherren å modernisere villaen og pusse fasaden i hvit 
DuraPuds 710. 

Pusslagene er forsterket med Alfix Armeringsnett, slik at fasaden kan bevege seg slik at 
det ikke dannes revner i pussen.

Se flere bilder av huset her

Travelhet i sommervarmen
De sesongbetonede DuraPuds- og DuraDec-produktene er en suksess for Alfix i 
2014, og fasadeproduktene har sammen med et godt salg av de klassiske Alfix-
produktene sikret god aktivitet på fabrikken i Kolding i sommer. 

Bildet viser en stort parti paller med flislimet LetFix, som sammen med blant annet 
sparkelmassen PlaneMix 20 ble produsert, pakket og klargjort til levering til en stor dansk 
kunde i midten av august. Denne store bestillingen har krevd ekstra innsats av våre 
medarbeidere. Men Alfix-teamet var selvfølgelig klare med produktene i rett tid, takket 
være en god og ansvarlig intern planlegging. 

Disse kvalitetsproduktene kan nå hjelpe håndverkere og byggherrer godt på vei med 
byggeprosjekter på sensommeren. 

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

http://www.alfix.com/referencer/liebhavervilla-hellerup

