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Til kamp for tryghed på 
byggepladserne
Alfix fortsætter sin kampagne fra BYGGERI 1́6 
messen ”Rigtige murere bruger Alfix!”. 

”På BYGGERÍ 16 arbejdede vi sammen med Lindy kendt 
fra Rigtige Mænd – et samarbejde, som har givet Alfix en 
del positiv omtale og et partnerskab, vi har haft stor glæde 
af. Nu har vi så taget vores kampagne ”Rigtige murere” 
ind i en ny fase, hvor vi fortæller om den tryghed, som vi 
mener, vi kan levere ude på byggepladserne”, siger Anders 
Bertelsen Toft, direktør (COO) i Alfix. 

Kampagnen ruller nu afsted på diverse håndværkermesser 
hos vores forhandlere. Visuelt bruger kampagnen et foto af 
4 Alfix salgskonsulenter, som alle er iført murertøj. 

De 4 medarbejdere er i fællesskab i gang med at hejse et 
Alfix flag på en flad mark. Billedet fortæller historien om, 
at Alfix er i færd med at indtage endnu en byggeplads, 
og en stor ”Rigtige murere bruger Alfix!” tekst præger 
billedet. Inspirationen er hentet fra et ikonisk pressefoto fra 
afslutningen af 2. verdenskrig. 

”Vi vil gerne med et glimt i øjet fortælle, at professionelle 
murere bruger Alfix. Alle vores salgskonsulenter har 
murerbaggrund, og vi tror på, at dette har stor værdi 
for vores forhandlere og for alle de entreprenører og 
håndværksforretninger, som bruger vores produkter. 
Konsulenterne kan ved ved vejledning og mulighed 
for professionel praktisk demo ude på pladserne være 
med til at skabe tryghed omkring anvendelsen af vores 
systemløsninger”, slutter Anders Bertelsen Toft.



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

40 års jubilar 
Adm. direktør og ejer Torben Carstensen Toft kan den 1. juni 2016 fejre sit 40 
års jubilæum i Alfix – et stort tillykke ønskes her fra redaktionen.

Som 2. generation i Alfix startede Torben sin aktive Alfix tilværelse i 1976. Forud for 
ansættelsen hos sin far Hans Carstensen Toft i familievirksomheden arbejdede han 4 år 
i Esbjerg hos Bøtkers Trælast, der i dag ejes af STARK. I årene fra 1976-1984 var Torben 
aktiv som sælger i marken, og det var hans fortjeneste, at Alfix for alvor gjorde sin entré 
på eksportmarkederne.

I 1984 gennemførtes generationsskifte fra far til søn, og Torben blev i en alder af 34 
år adm. direktør. Organisationen voksede, produktsortimentet kraftigt udvidet, og en 
professionel bestyrelse kom til i slutningen af 80 érne. I 1996 etablerede Torben en 
fagligt stærk ledergruppe, og han kunne herefter påtage sig en mere overordnet rolle 
ledelsesmæssigt. 

Der har som alle andre steder været op- og nedture i markedet, og Alfix mærkede også 
finanskrisens skyggesider. Men takket være Torbens rolige og sikre hånd på rattet er 
familievirksomheden kommet ud med positive resultater i alle de 40 år. Brandet Alfix står 
i dag stærkere end nogensinde.  

Virksomhedens slogan ”Ansvarlig styrke” er et løfte til markedet, og det passer glimrende 
til jubilarens personlighed. Torben har taget ansvar hele vejen igennem, for der er styr på 
tingene, og kunderne har stor tillid til virksomheden som samhandelspartner.
De gode resultater gennem 40 år skal naturligvis også tilskrives det erfarne medarbejder-
team, som dygtigt og loyalt har formået at tune aktiviteterne ind på de muligheder, 
markedet løbende har givet. 

Torbens 40 års jubilæum fejres internt i virksomheden på selve dagen efterfulgt af en god 
middag for alle medarbejdere.

Vi vil gerne med et glimt i øjet fortælle, at professionelle 
murere bruger Alfix. 
- Anders Bertelsen Toft, direktør i Alfix.



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

Nye Alfix YouTube film
For at gøre arbejdet lettere for murere og malere, som bruger Alfix 
silikoneharpiksbaserede produkter, så har vi netop produceret 2 nye film. 

Alfix filmene viser kort og illustrativt, hvordan man opnår de bedste resultater med 
produkterne Alfix DuraPuds 800 SR (færdigblandet facadepuds) og Alfix DuraDec 8000 SR 
(facademaling).

Ud over filmene så kan brugerne finde tekstbaserede vejledninger på vores hjemmeside 
under menuen Teknisk Service – Vejledninger – Puds og maling. Se her!

Se filmen – DuraPuds 800 SR

Se filmen – DuraDec 8000 SR

Ny farvestabil fuge i særklasse
Den nye topklasse fuge Alfix QuickFuge 8 premium er yderst farvestabil – 
særligt i de ellers så vanskelige mørke farver. 

QuickFuge 8 premium er velegnet til både sarte natursten, som f.eks. lys marmor, og 
alle typer keramiske fliser, klinker og mosaik. Som produktnavnet fortæller, er fugen 
hurtighærdende (Quick) og af højeste kvalitet (premium). De hurtighærdende egenskaber 
medfører, at fugen er gangbar allerede efter 3 timer, og på kvalitets-kontoen har 
QuickFuge 8 premium virkeligt mange fordele: 

Den færdige fuge er særdeles farvestabil. Den modvirker misfarvninger og 
udblomstringer; et fænomen som desværre ofte optræder i forbindelse med sarte 
naturstensfliser. Fugen er desuden vand- og smudsafvisende, hvilket garanterer et smukt 
og holdbart resultat.

QuickFuge 8 premium er derfor det helt rigtige valg, hvis du og bygherren ønsker 
ensartede, langtidsholdbare og vedligeholdelsesvenlige cementbaserede fuger. 

Læs mere

http://www.alfix.com/teknisk-service/vejledninger/facadepuds-og-maling
https://www.youtube.com/watch?v=KLghPBJQNwA
https://www.youtube.com/watch?v=FeMP2vZ-27I&feature=youtu.be
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_pi_0.215_quickfuge8_premium.pdf

