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Alfix donerer overskudsvarer til børn 
Alfix har doneret et større parti overskudsvarer til børn i Kolding Kommune. 
Projektet modtager anerkendelse i både lokalområdet og erhvervslivet, hvor 
det ses som et forbillede for lignende samarbejder mellem virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. 

I Kolding Kommune har en skoleklasse netop modtaget en række overskudsmaterialer 
fra virksomheden til at understøtte undervisningen i kreative skolefag. Donationen 
sker til et nyoprettet center i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune 
kaldet ”Skatkammeret”, som har til formål at indsamle overskudsmaterialer fra 
virksomheder og give dem videre til kommunens institutioner og skoler.

Eleverne på første årgang på Ålykkeskolen i Kolding blev nogle af de første til at få 
glæde af projektet, da de modtog de tomme fugemassesække fra Alfix. Det fortæller 
den taknemmelige materialemodtager, Lisbet Larsen, skatmester i Skatkammeret:

”Eleverne fik hver en sæk fra Alfix, og de designede derefter strutskørter, soveposer, 
monstre, dyr, flag og højhuse ud af sækkene. Børnene var utroligt optagede af 
sækkene, og de blev omdrejningspunkt for sansning, oplevelse og læring,” siger 
Lisbet Larsen.

Fra ”re-cycling” til ”up-cycling”
Ifølge direktør i Alfix, Anders Bertelsen Toft, er samarbejdet en del af en tendens, 
som går i retning af ”up-cycling” og ikke genbrug i traditionel forstand.  Med up-
cycling menes kasseret materiale, der anvendes til et helt andet formål end 
oprindeligt tiltænkt. 

”At en fugemassesæk skulle begynde et nyt liv som urtepotteskjuler, flot strutskørt 
eller et farvestrålende flag, er et glimrende eksempel på optimering af eksisterende 
ressourcer og det, man i dag kalder ”up-cycling”. Med børnenes imponerende 
forestillingsevne får emballagen nyt liv, og det er sjovt at kunne bidrage til en sådan 
anderledes designproces for børn,” siger Anders Bertelsen Toft.

CSR-organisation roser initiativet
Også i erhvervsnetværket Green Network, som beskæftiger sig med CSR (Corporate 
Social Responsibility) eller blot samfundsansvar, får samarbejdet anerkendende ord 
med på vejen.

”Donationen er et godt eksempel fra Alfix på, hvordan ressourceoverskud kan komme 
et område med ressourceknaphed til gode. Hvis flere virksomheder får øjnene op for, 
at der kan ligge et skattekammer skjult i skraldet, ville samfundet kunne reducere sit 
ressourceforbrug markant og skåne miljøet,” siger adm. direktør i Green Network, 
Kenneth Hald Jensen.    
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Børnene var utroligt optagede af sækkene, og de blev 
omdrejningspunkt for sansning, oplevelse og læring. 
- Lisbet Larsen i Skatkammeret

Reference: Liebhaverbolig facaderenoveret 
med Alfix puds og maling
En gammel bolig i et eftertragtet kvarter i Odense fremstår nu som forvandlet 
efter en omfattende ombygning og renovering. Efter bygherrens eget ønske er 
projektet realiseret med anvendelse af de bedste materialer både ude og inde – 
og til facaden blev Alfix DuraPuds og DuraDec valgt. 

Systemet blev bygget op med Alfix DuraPuds 810 fiberpuds med Alfix Armeringsnet 
efterfulgt af DuraPuds 804 filtsepuds. Afslutningsvis skal facaden males med den nye 
silikoneharpiksbaserede facademaling DuraDec 8000 SR - hvid. DuraDec 8000 SR 
udmærker sig ved at være ekstremt holdbar og modstandsdygtig over for algebegroninger 
og snavs. Netop den vedligeholdelsesvenlige egenskab tiltalte bygherren, som forståeligt 
nok ikke ønsker den nye flotte og stringente facade begroet med alger efter kort tid.

Læs mere om Alfix DuraDec 8000 SR her
Se film fra referencen her

Alfix 1K og 2K i nyt design
De 2 Alfix vandtætningsmembraner, 1K og 2K, har netop fået nyt 
emballagedesign. Spandene leveres nu i samme baggrundsfarve som den 
tidligere 1K emballage – nemlig turkisblå.  
 
Logikken er den samme, som kendetegner farvesystemet bag de nye Alfix sække, hvor 
hver enkelt produktgruppe har fået samme kendingsfarve af hensyn til overskueligheden 
ude på forhandlernes hylder.

I stedet for en 2K tætningsmasse i blå og orange og 1K i turkisblå, som systemet var 
før, så skal øjet fremover blot spotte turkisblå for at finde frem til produktgruppen 
vandtætningsmembraner. For at undgå forveksling af 1K og 2K, så er der på emballagen 
anvendt forskellige fotos og tydelige navne. De nye spande er ligeledes forsynet med 
QR koder, som leder brugeren videre til nyttige informationer – helt i tråd med det nye 
sække-design.

2K membranen findes i 2 farvevarianter – hvid og grå. Dette er nu også synligt på 
emballagen, idet de store 2K bogstaver enten er skrevet på en hvid eller grå baggrund, 
netop for at tydeliggøre sammenhængen til den membrantype, som findes i spanden. 
Nogle håndværkere foretrækker en hvid membran af hensyn til arbejdsmiljøet, når der 
arbejdes i små mørke rum i vinterhalvåret. 

Læs mere om Alfix́ s vandtætningssystemer her

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_pi_0.790_duradec8000_sr.pdf
http://youtu.be/ETj93_EJ5o8
http://www.alfix.com/Produkter/vaadrumsmembraner
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Nyt fra organisationen
2. og 3. generation i direktionen 
 
I april 2014 fik 3. generation i Alfix, Anders Bertelsen Toft, ny titel og overgik 
således fra marketingchef til direktør (COO).  
 
I 2003 indtrådte han sammen med sin søster Tine Toft Nørgaard i bestyrelsen, og 
Anders fik sin daglige gang i Kolding fra 2008, hvor ansvarsområdet indledningsvist var 
forretningsudvikling. Han får nu en mere strategisk rolle i den daglige drift, hvor han vil 
arbejde tæt sammen med sin far og den øvrige ledelse. 

1. generation – Hans Carstensen Toft overlod tilbage i 1984 ejerskabet og ledelsen af Alfix 
til 2. generation, Torben Carstensen Toft. 

Nyt fra teknisk afdeling 

Carsten Schultz er fra maj i år udnævnt til Teknisk leder af den service-tekniske 
afdeling på Alfix.  
 
Carsten er uddannet murer og bygningskonstruktør, og han har været hos Alfix siden 
2004. Det nye ansvarsområde består blandt andet i koordinering og planlægning 
af det daglige eksterne rådgivningsarbejde over for såvel private, håndværkere og 
projekterende. 

Allan Nielsen fortsætter som teknisk chef for hele afdelingen, og han kan med 
udnævnelsen af den nye tekniske leder fokusere endnu mere på strategisk 
produktudviklings- og dokumentationsarbejde. Afdelingen består også af Johannes 
Mortensen og Mikael Noe, der begge fungerer som tekniske rådgivere og ligeledes har 
baggrund som både murer og bygningskonstruktør.


