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Årets leverantör 2019 
– Alfix nominerades  
Representanter för branschorganisationen 
Danske Byggecentre nominerade Alfix till det hett 
eftertraktade priset, och röstade sedan fram sin 
favoritleverantör bland 6 nominerade företag. 

Juryns motivering till nomineringen lyder:

”Alfix arbetar fortlöpande med att säkra kvaliteten för de 
produkter och lösningar som levereras. Företaget erbjuder 
god service med hög kompetens och har implementerat 
nya fasadputslösningar av hög kvalitet, vilket stärker 
samarbetet med återförsäljare och slutkunder. Alfix har 
etablerat en ny Alfix-app för att underlätta för företag och 
hantverkare, och har även startat PRO CLUB, som är ett 
nätverk för kakelsättare och murare.”

Vi är förstås mycket glada över nomineringen och ser den 
som ett erkännande av vårt hängivna arbete med att skapa 
trygghet för både återförsäljare och hantverkare. Vi säger 
varmt tack till nomineringskommittén och till alla som bidrar 
till att stärka kund-leverantörssamarbetet i vardagen.

På årsmötet i Århus den 31 januari meddelade 
branschorganisationen Danske Byggecentre att företaget 
Mascot International A/S hade röstats fram som årets 
leverantör 2019. Vi gratulerar Mascot till den välförtjänta 
vinsten. 



En ny fasadputssäsong i sikte
Enligt kalendern är våren snart här och därmed hissar vi förväntansfullt flaggan 
för våra danska fasadputslösningar med lång hållbarhet. 

”2018 var ett särskilt bra år för Alfix DuraPuds-produkter. Bra väder under våren, sommaren 
och hösten gav extra bra vind i seglen, men oberoende av det visar både byggmarknader och 
murare runtom i landet ett mycket stort intresse för våra putssystem. Det har gett rekordstor 
omsättning för DuraPuds-produkterna, vilket vi är jätteglada för”, säger Claus Bernd Høgdal, 
Alfix säljchef. 

Även under lågsäsongen – från november till tidig vår – ökade försäljningen av DuraPuds, 
eftersom flera av produkterna i allt högre grad används för att putsa och jämna till väggar 
inomhus.

 Även 2019 verkar kunna bli ett bra putsår för Alfix. Förhoppningen är att det nya fasadsystemet 
DuraTherm, som introducerades på branschmässan BYGGERÍ 18, ska bidra till ännu större 
framgångar för den aktuella produktkategorin. 

Till exempel har följande Alfix fasadputsprodukter använts i Arbejdernes Landsbanks nya filial i 
Rønne på Bornholm: 
Utvändigt har fasaderna putsats med cementgrå DuraPuds 710 (häft- och tunnputs) och målats 
med silikonhartsfärgen Alfix DuraDec 8000 SR i kulörerna OSLO och HVID.

Här kan du läsa mer om referensen!

Färgstabil i tre nya färger
Den färgstabila och snabbhärdande fogmassan Alfix QuickFuge 8 premium 
finns nu i tre nya färger: vit, ljusgrå och antracitgrå 

QuickFuge 8 premium finns därmed i totalt sju färger, som utöver de tre nya färgerna är 
jurabeige, stålgrå, koksgrå och svartgrå.

Fogmassan kan användas för alla typer av kakel, klinkers och mosaik, och är även lämplig 
för känslig natursten som ljus marmor.

Mer information finns på! 

Här finns en översikt över samtliga Alfix fogfärger!

Vit Ljusgrå Antracitgrå

https://www.alfix.com/referencer/arbejdernes-landsbank-ronne
https://www.alfix.com/se/fogmassor/quickfuge-8-premium
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_fugefarver.pdf


40-årsjubileum!
Den 2 januari 2019 fick vi på Alfix tillfälle att fira vår duktiga teknikchef Allan 
Nielsen, som firade 40-årsjubileum. Varma lyckönskningar till jubilaren, som 
utmärker sig genom att ha en central och kulturbärande roll i företaget. 

”Allan är en avgörande drivkraft för Alfix utveckling sedan januari 1979, då han började 
på arbetsplatsen i Kolding. Han har en stark murar- och laboratoriebakgrund och har alltid 
motiverats av att försöka tillgodose murarnas och återförsäljarnas behov, vad gäller både 
produkter och byggteknisk vägledning. Allan har hög kompetens men är också en mycket 
uppskattad kollega och ledare, som är känd och respekterad i hela branschen i Skandinavien. 
Han är en helgjuten ’Alfixare’ på alla sätt”, säger direktör Anders Bertelsen Toft.

Jubilaren firades internt på Allans arbetsplats, men i slutet av januari träffades också 
hela firman och Allans närmaste familj på en lokal restaurang för att uppmärksamma den 
stora dagen. 

Allan kan nu skriva in sig i företagets historia som den andra medarbetaren att fira 
40-årsjubileum. Före Allan har endast Torben Carstensen Toft, företagets direktör och 
ägare, passerat den speciella milstolpen, vilket skedde 2016.
 

Designgolv!
Golvspackelmassan Alfix PlaneMix 20 har använts för att skapa ett golv i rå New York-
stil hos Aero Hotel i Danmark.
 
Golvet har vattenslipats och sedan polerats. Arbetet utfördes av murarmästare Curt Skov från 
Ærø Byg Aps.

Läs mer om Alfix-lösningen här!

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_ti_designgulve.pdf

