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Unga kakelsättare stöds av Alfix
Alfix backade för 3:e året i rad upp de unga kakelsättare som deltog i ”DM i Skills” – danska 
mästerskapen i yrkesutbildning 2013. 

Hela 28 000 besökare tog vägen förbi NRGI Park i Århus där det populära evenemanget ägde rum i år.
De fem deltagarna i kakelsättningstävlingen representerade sin egen yrkesskola och landsdel. Där 
uppvisades kvalitetshantverk och tävlingslust på hög nivå, när deltagarna under flera dagar arbetade 
ihärdigt med att lösa en både tekniskt krävande och samtidigt kreativ kakeluppgift. 
Alfix sponsring av kakelsättningsexperterna utgjordes av både ekonomiska bidrag och konkreta material 
att användas under själva tävlingen, där det i år användes Alfix Primer, LetFix och ProFix fästmassor och 
den fogmassan CeraFill 10 colour.
Tävlingsansvarige Lars Skibdal Schmidt berättar om hur viktig Alfix sponsring var för tävlingen: 

”Utan sponsorer skulle inte det arbete vi gör vara möjligt. Alfix sponsring betyder att vi får en allmänt ökad 
uppmärksamhet på kakelarbete och har på bara ett år ökat den allmänna nivån när det gäller utförande.” 

Vinnare i tävlingen blev för andra året i rad Søren Hvidberg Henriksen, Hjørring, anställd hos 
murarmästere Kaj Mølbjerg A/S och tillhörande yrkesskolan EUC Nord. Søren kan nu också titulera sig 
dansk mästare 2013! Ett stort grattis från Alfix.
Se fler bilder från tävlingen här
Se tv-inslag från Ekstra Bladet/Håndværkeren här

Gröna lösningar efterfrågas
Det är nu ett år sedan Alfix fick ta emot Byggeriets miljöpris på mässan TUN BYG 2012. På Alfix 
tar vi emot det ökande intresset för gröna lösningar med öppna armar.

Särskilt i Danmark har den gröna utmärkelsen för företagets ansvarsfulla inställning till miljö 
och arbetsmiljö omtalats positivt. Men också hos återförsäljarna och de slutliga användarna på 
exportmarknaden har det gröna erkännandet uppmärksammats. 
Till exempel kan nämnas att Konradssons Kakel, som är en av Sveriges ledande kakelgrossister och 
Alfixs största enskilda kund på den svenska marknaden, under hösten 2012 efterfrågade lite konkret 
dokumentationsmaterial om Alfix många aktiviteter för miljö och arbetsmiljö. 

”Vår kund och samarbetspartner Konradssons Kakel vill gärna kunna dokumentera för sina 
handelspartners att de produkter som de säljer är tillverkade med omtanke om miljö och arbetsmiljö. 
Hållbara byggmaterial efterfrågas allt mer i Sverige och det gäller även våra produkter. Intresset är 
särskilt stort när det gäller större offentliga byggprojekt som t.ex. gröna bostadsområden”, säger Alfixs 
marknadschef, Anders Bertelsen Toft. 

Resultaten av denna efterfrågan blev ett grönt flygblad, som grossisten nu använder aktivt vid 
försäljningsarbetet mot sina egna kunder. Ett kundengagemang som Alfix välkomnar varmt. 
Se flygbladet här

http://www.alfix.com/Om+Alfix/fagsponsorat
http://ekstrabladet.dk/Haandvaerkeren/article1906475.ece
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_miljoe_flyer.pdf
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Nu har Alfix team med rådgivare blivit ännu 
starkare
Den 1 februari 2013 anställdes Mikael Brockenhuss Noe som ny tekniker på den servicetekniska 
avdelningen. 

Den 36-årige Mikael är utbildad murare samt byggnadskonstruktör och har många års erfarenhet av både 
praktiskt arbete samt projektering. De senaste åren har han arbetat för Accent Byg ApS i Vejle, där han 
har ritat nya projekt och fungerat som konsult till byggherrar. Dessutom har Mikael ofta själv arbetat med 
mursleven och deltagit i det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. 

”Vi är glada över att kunna erbjuda Mikael arbete i Alfix-teamet och vi ser fram emot att kunna dra nytta 
av hans kompetenser inom murarhantverk och rådgivning. Mikaels profil passar Alfix bra eftersom han 
som person är öppen, tillmötesgående och samtidigt är van vid att arbeta strukturerat och långsiktigt med 
kvalitetslösningar”, säger Allan Nielsen, teknisk chef på Alfix.

Mikael Brockenhuss Noe ska hjälpa till med att förstärka den tekniska avdelningen och med tiden kommer 
han liksom det etablerade tekniska teamet ta hand om kursaktiviteter, byggplatsbesök, rapporteringsarbete 
och bemanning av avdelningens tekniska direktlinje.

Professionellt hantverk i FN-staden – 
Köpenhamn 
Vacker natursten försiktigt monterad i Alfix ligger nu klar för att hälsa de många internationella 
gästerna välkomna till FN-stadens nya imponerande byggnad i Köpenhamn. 

Den norska skifferstenen i byggnadens foajé är noga utvald för ändamålet och kvalitetskaklet är 
monterat med omtanke och precision av företaget Londero Mosaik, som är kakelspecialister med adress 
i Köpenhamn. Om arbetet med Alfix-produkterna och medarbetarna i det spännande projektet säger 
direktören för Londero Mosaik, Umberto Londero:
”Alfix Profix är ett kvalitetsfästmassa som är enkelt att använda och anpassa efter de olika tjocklekarna 
på kakel, som t.ex. det skifferkakel från Offerdal som används i FN-staden. Samarbetet med Alfix har varit 
enastående. Vi har fått goda råd och Alfix har hjälpt till med att hitta den mest lämpliga produkten för vårt 
arbete.”

Professionellt hantverk uppnås när skickliga hantverkare arbetar passionerat med produkterna och samtidigt 
ser till att valet av material är noga anpassat efter ändamålet. 
Förutom fästmassan Alfix ProFix användes den färgade fogmassan Alfix CeraFill 10 i foajén på grund av 
dess goda vatten- och smutsavvisande egenskaper. Ett klokt och hållbart val för ett så starkt trafikerat 
område som en ankomsthall. Kaklet i byggnadens storkök och i de många toaletterna är också monterat 
och fogat med Alfix av Londero Mosaik. Här användes Alfix Primer, 2K Tätningsmassa, ProFix och LetFix 
fästmassor samt den fogmassan Alfix CeraFill 10 colour.
FN-staden är både arkitektoniskt och storleksmässigt banbrytande. De 45 000 kvadratmetrarna fördelade på 
sex våningsplan ligger nu som ett stolt och internationellt monument på Marmormolen i Nordhavnen. Delar 
av byggnaden invigs här i början av 2013 och den andra etappen av byggnaden färdigställs i början av 2014. 
Det är värt ett besök, men på grund av de stränga säkerhetsbestämmelserna inom FN, kan detta vackra 
hantverk dessvärre endast ses av särskilt inbjudna gäster.
Se fler bilder
Läs mer om Londero Mosaik här

Utan sponsorer skulle inte det arbete vi gör vara möjligt. Alfix 
sponsring betyder att vi får en allmänt ökad uppmärksamhet på 
kakelarbete
- Tävlingsansvarige Lars Skibdal Schmidt

http://www.alfix.com/se/Referenser/Danmark/fn_byen
http://www.londeromosaik.dk/default.html

