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Upp till kamp för ökad trygghet
på byggarbetsplatserna
Alfix fortsätter sin kampanj från mässan BYGGERI´16:
”Riktiga plattsättare använder Alfix!”.
”På BYGGERI´16 arbetade vi tillsammans med Lindy,
känd från TV-serien ”Riktiga män” – ett samarbete som
har gett Alfix en hel del positiva kommentarer och ett
partnerskap som vi haft stor glädje av. Nu har vi fört in vår
kampanj ”Riktiga plattsättare” i en ny fas, där vi berättar
om den trygghet som vi anser att vi kan erbjuda ute på
byggarbetsplatserna”, säger Anders Bertelsen Toft, VD
(COO) i Alfix.
Kampanjen rullar nu vidare på diverse hantverksmässor
hos våra återförsäljare. Visuellt använder kampanjen ett

foto av fyra Alfix försäljningskonsulenter, som alla är klädda
som plattsättare. De fyra medarbetarna hissar tillsammans
en Alfix-flagga på plan mark. Bilden berättar historien om
att Alfix håller på att inta ännu en byggarbetsplats, och
en stor skylt med texten ”Riktiga plattsättare använder
Alfix!” dominerar bilden. Inspirationen har hämtats från ett
ikoniskt tidningsfotografi från slutet av andra världskriget.
”Vi vill gärna med en glimt i ögat berätta att
professionella plattsättare använder Alfix. Alla våra
försäljningskonsulenter har en bakgrund som plattsättare,
och vi tror att det har ett stort värde för våra återförsäljare
och för alla de entreprenörer och hantverksföretag
som använder våra produkter. Konsulenterna kan
genom handledning och möjlighet till professionella
praktiska demonstrationer ute på arbetsplatserna vara
med och skapa trygghet kring användningen av våra
systemlösningar”, avslutar Anders Bertelsen Toft.

Vi vill gärna med en glimt i ögat berätta att professionella
plattsättare använder Alfix
- Anders Bertelsen Toft, VD (COO) i Alfix.

40-årsjubileum
Vd och ägaren Torben Carstensen Toft kan den 1 juni 2016 fira 40-årsjubileum i
Alfix – ett stort grattis önskar hela redaktionen.
Som 2:a generationen i Alfix startade Torben sin aktiva tid i Alfix 1976. Före anställningen
hos sin far Hans Carstensen Toft i familjeföretaget arbetade han i 4 år i Esbjerg hos
Bøtkers Trælast, som idag ägs av STARK. Under åren 1976–1984 var Torben aktiv som
försäljare ute på marknaden, och det var tack vare honom som Alfix på allvar gjorde
entré på exportmarknaderna.
Under 1984 genomfördes ett generationsskifte från far till son, och Torben blev
vid 34 års ålder vd. Organisationen växte, produktsortimentet utvidgades kraftigt
och en professionell styrelse tillkom i slutet av 80-talet. 1996 etablerade Torben en
fackmässigt stark ledargrupp, och han kunde därefter ta på sig en mer överordnad roll
ledningsmässigt.
Det har som överallt funnits både upp- och nedgångar på marknaden, och Alfix märkte
också av finanskrisens skuggsidor. Men tack vare Torbens lugna och säkra hand i
familjeföretaget har det alltid nått ett positivt resultat varje år, under alla de 40 åren.
Varumärket Alfix står idag starkare än någonsin.
Företagets slogan ”Ansvarig styrka” är ett löfte till marknaden, och passar glimrande till
jubilarens personlighet. Torben har tagit sitt ansvar hela vägen igenom, saker sköts som
de ska, och kunderna har stor tillit till företaget som handelspartner.
De goda resultaten under 40 år beror naturligtvis också på det erfarna medarbetarteam
som kompetent och lojalt har lyckats styra in aktiviteterna på de nya möjligheter som
marknaden hela tiden erbjuder.
Torbens 40 års jubileum firas internt i företaget på själva dagen, och sedan följer en god
middag för alla medarbetare.

Ny färgstabil fog i särklass
Den nya förstklassiga fogen Alfix QuickFuge 8 premium är ytterst färgstabil –
och speciellt gäller det de annars så besvärliga mörka färgerna.
QuickFuge 8 premium är lämplig för både känslig natursten, som t.ex. ljus marmor,
och alla typer av keramiska kakel, klinkers och mosaik. Som produktnamnet anger så
är fogen snabbhärdande (Quick) och av högsta kvalitet (premium). De snabbhärdande
egenskaperna medför att man kan gå på fogen redan efter 3 timmar, och vad gäller
kvaliteten har QuickFuge 8 verkligen många fördelar:
Den färdiga fogen är mycket färgstabil. Den motverkar missfärgningar och utfällningar,
ett fenomen som tyvärr ofta förekommer tillsammans med känsliga naturstensplattor.
Fogen är dessutom vatten- och smutsavvisande, vilket garanterar ett vackert och hållbart
resultat.
QuickFuge 8 premium är därför det rätta valet, om du och byggherren önskar enhetliga
och underhållsvänliga cementbaserade fogar med lång livslängd.
Läs mer

Nya Alfix YouTube-filmer
För att göra arbetet lättare för murare och målare som använder Alfix
silikonhartsbaserade produkter, så har vi just producerat 2 nya filmer.
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 filmen – DuraPuds 800 SR
Se filmen – DuraDec 8000 SR

