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Bassenger – trygghet for 
byggeledelse og håndverkere
Det bygges og renoveres for øyeblikket et stort antall 
svømmebassenger i Skandinavia. Alfix er involvert 
i noen dem, og det siste er bassengprosjektet i 
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ved Herning som er 
kommet godt og sikkert i mål. 

Byggelederen sier:
”Vi har hatt et svært godt samarbeid med Alfix i prosjektet 
ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter når det gjelder 
utskifting av fliser i bassenget. Der er vært stort fokus på 
arbeidet, og Alfix har vært svært behjelpelig med teknisk 
støtte og veiledning. Jeg ser for meg at vi i et kommende 
bassengprosjekt vil invitere inn Alfix tidligere i prosessen, 
så at vi allerede i prosjekteringsfasen kan dra nytte av 
virksomhetens ekspertise innen bassenger”, sier Jørgen 
Hermann Damsbo, byggeleder hos ÅF Buildings Denmark.

Ansvarlig byggteknisk rådgivning før, under og etter en 
byggesak representerer kjernen i servicen som Alfix 
gjerne vil levere til sine samarbeidspartnere, og derfor er 
Alfix takknemlig for byggeledelsens ønske om å involvere 
virksomheten enda mer i fremtiden, sier teknisk leder 
Carsten Schultz (Alfix). 

Mureren har følgende opplevelsen fra samme byggesak:
”Samarbeidet med Alfix i Vildbjerg har vært helt topp. Som 
murer i bassengprosjektet har det vært helt avgjørende 

å ha Alfix med helt fra starten i tidlige byggemøtene, 
og dialogen har hele tiden vært svært god. På grunn av 
bedriftens store erfaringsgrunnlag, opplever vi at det alltid 
kommer en løsning vedrørende montering av fliser og 
bassenger når Alfix er involvert. Det gir både byggherren 
og oss som utførende, trygghet i arbeidet”, sier Lars Gade, 
murermester og medeier i Børge Lind & Sønner A/S. 

Et løsningsorientert og tillitsfullt samarbeid mellom 
forskjellige parter i form av en tett dialog er fundamentet 
for et godt og langvarig resultat, som alle kan innestå 
for og være tilfredse med. At både utførende murer og 
byggherren har følt seg trygge i byggesaken, gleder også 
Carsten Schultz da det er denne tryggheten som han og 
Alfix gjerne vil oppnå med sitt bassengsystem og tilhørende 
tekniske støtte. 

 

Helt i tråd med utformningen av en lang rekke andre skandinaviske 
bassenger, er det i arbeidet med Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
brukt følgende Alfix-produkter:
• Alfix PlaneMix S40 – Basseng- og betongoppretting
• Alfix 2K Tetningsmasse
• Alfix ProFix – fleksibelt fliselim
• Alfix CeraFill 18 resistant – Høystyrke fugemasse
• Alfix C2 Epoxyfuge
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A n s v a r l i g  s t y r k e

Enda en flott villa malt med Alfix fasademaling!
Denne funksjonalistiske luksusvillaen er nettopp malt med Alfix 
silikonharpiksmaling DuraDec 8000 SR i hvit farge.  

Byggherren ønsket en maling med lang holdbarhet og minimalt 
vedlikehold, da den tidligere fasademalingen ikke oppfylte dette ønsket. 
Den gamle fasaden blev raskt angrepet av alger og annet smuss.  

En fasade som er malt med Alfix DuraDec 8000 SR, har en holdbarhet 
på helt opp til 20 år før den skal males på nytt. Den er også ekstra 
motstandsdyktig mot uønsket alge- og smussangrep. Malingen er 
utviklet og produsert på vår fabrikk i Kolding. Et gjennomarbeidet 
dansk kvalitetsprodukt – perfekt for det skiftende danske klima. 
Malingen er svært diffusjonsåpen, og fås i mange farger.
Les mere. 

EM i Budapest – SKILLS
Hjemme i Danmark forbereder den danske mesteren Samuel Birk Axelsen fra 
murerfirmaet Lund & Staun A/S seg på det kommende EM i SKILLS (EuroSkills 
for håndverksfag).  

Den unge mureren foretrekker heldigvis Alfix i hverdagen:
”Alfix har svært gode produkter. Når jeg bruker Alfix fra start til slutt – fra primer til siste 
silikonfuge – blir resultatet deretter, helt perfekt”.
 
Vi takker for rosende ord. EM i SKILLS finner sted i Budapest i Ungarn fra 26.9–28.9, og 
Samuel er med som dansk mester fra SKILLS-konkurransen i flisemurerfaget. 

Som hovedsponsor for flisemurerne ved DM, EM og VM i Skills, gleder vi oss til å følge 
det unge danske talentet som på bildet ses helt i hvitt. Samuel er her på treningsleir i 
København tidligere i sommer sammen med unge talenter fra andre håndverksfag. Alfix 
har siden 2011 vært hovedsponsor ved SKILLS-konkurransene. 

Se også et TV-innslag fra august om flisemureren her: 
https://www.tv2nord.dk/artikel/flisemurer-goer-sig-klar-til-em-jeg-taenker-paa-traene-
hele-tiden

Alfix DuraDec 8000 SR

https://www.alfix.com/proclub
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Vil du være med i klubben?
Murerklubben – Alfix Pro Club åpner nå for påmelding til neste arrangement.
Pro Club ble innviet med suksess i mai 2018. Klubben er et nettverk for profesjonelle 
murere, der man både via nettverkmøter og løpende dialog med Alfix og andre 
medlemmer, kan utveksle et bredt spekter av tekniske løsninger når det gjelder for 
eksempel flisemontering og fasader. Nyheter sendes til (f.eks.) hvert enkelt medlem via 
e-post eller en lukket Facebook-gruppe – kun for Pro Club-medlemmer. 

Vi åpner nå for påmelding til høstens klubbmøte som avholdes hos Alfix i Kolding. Møtet 
finner sted fredag 2.11.2018, og ett av de hovedtemaene er ”storformatfliser” og arbeid 
med disse.

Meld deg på her.

https://www.alfix.com/proclub

