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I kamp for trygge 
byggeplasser
Alfix forsetter kampanjen sin fra BYGGERI 1́6-
messen: ”Riktige murere bruker Alfix!”.  

”På BYGGERÍ 16 jobbet vi sammen med Lindy kjent fra 
Rigtige Mænd – et samarbeid som har gitt Alfix positiv 
omtale og en god samarbeidspartner vi har mye glede av. 
Vi har nå tatt kampanjen vår ”Riktige murere” over i neste 
fase, hvor vi forteller om tryggheten vi mener vi kan levere 
på byggeplassene”, forteller Anders Bertelsen Toft, direktør 
(COO) i Alfix. 

Kampanjen rulles nå ut på en rekke håndverksmesser hos 
våre forhandlere. Kampanjen bruker et bilde av fire Alfix-
salgskonsulenter, alle iført arbeidsklær. 

Man ser de fire medarbeiderne i gang med å heise et Alfix-
flagg på flat mark. Bildet forteller at Alfix er i ferd med å 
innta nok en byggeplass, og teksten som preger bildet er 
”Riktige murere bruker Alfix”. Inspirasjonen er hentet fra et 
ikonisk pressebilde fra avslutningen av 2. verdenskrig. 

”Med et glimt i øyet ønsker vi å fortelle at profesjonelle 
murere bruker Alfix. Alle våre salgskonsulenter har 
murerbakgrunn, og vi tror at dette har vært til stor 
betydning for våre forhandlere og alle de entreprenørene 
og håndverksbutikkene som bruker produktene våre. 
Konsulentene kan med veiledning og profesjonell praktisk 
demonstrasjon ute på byggeplassene være med å skape en 
trygghet rundt bruken av våre systemløsninger”, avslutter 
Anders Bertelsen Toft.



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

Med et glimt i øyet ønsker vi å fortelle at profesjonelle  
murere bruker Alfix
- Anders Bertelsen Toft, direktør (COO) i Alfix.

40-årsjubileum 
Administrerende direktør og eier Torben Carstensen Toft kan den 1. juni 2016 
feire sitt 40-årsjubileum i Alfix – lykke til videre ønskes fra redaksjonen.

Som 2. generasjon i Alfix, begynte Torben sin aktive Alfix-hverdag i 1976. I forkant av 
ansettelsen hos sin far Hans Carstensen Toft i familiebedriften, arbeidet Torben fire 
år i Esbjerg hos Bøtkers Trelast, som i dag eies av STARK. I årene fra 1976–1984 var 
Torben aktiv som selger ute i felten, og det er hans fortjeneste at Alfix for alvor tok tak i 
eksportmarkedet.

I 1984 var det et generasjonsskifte fra far til sønn, og Torben ble administrerende 
direktør i en alder av 34 år. Organisasjonen vokste, produktsortimentet ble kraftig utvidet 
og bedriften fikk et profesjonelt styre på slutten av 80-tallet. I 1996 etablerte Torben en 
faglig sterk ledergruppe, og med det ble det mulig for han å påta seg en mer overordnet 
lederrolle. 

Som de fleste andre steder har det vært opp- og nedturer i markedet, og Alfix har også 
merket finanskrisens skyggesider. Men takket være Torbens rolige og stødige hånd på 
rattet, har familiebedriften hatt positive resultater i alle de siste 40 årene. Merket Alfix 
har aldri vært sterkere enn i dag.  

Bedriftens slagord ”Ansvarlig styrke” er et løfte til markedet og det passer utmerket til 
jubilantens personlighet. Torben har hele tiden tatt ansvar slik at alt var under kontroll, og 
kundene har stor tillit til bedriften som samarbeidspartner.
De gode resultatene gjennom 40 år skal også tillegges de erfarne medarbeiderne som på 
en profesjonell og lojal måte, har rettet aktiviteten inn på de mulighetene som markedet 
har gitt. 

Torbens 40-årsjubileum feires internt i bedriften på selve dagen, og etterfølges av en god 
middag for alle medarbeiderne.
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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 illustrerer hvordan man oppnår de beste resultatene med produktene Alfix 
DuraPuds 800 SR (ferdigblandet fasadepuss) og Alfix DuraDec 8000 SR (fasademaling).

I tillegg til filmene kan brukerne finne tekstbaserte veiledninger på vår hjemmeside i 
menyen under Teknisk service – Veiledninger – Puss og maling. 

Se filmen – DuraPuds 800 SR

Se filmen – DuraDec 8000 SR

Ny fargestabil fuge i særklasse
Den nye fugen Alfix QuickFuge 8 premium er veldig fargestabil – spesielt i de 
ellers så vanskelige mørke fargene.  

QuickFuge 8 premium er velegnet til bruk på skjør naturstein, som for eksempel lys 
marmor. Den kan også brukes til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaikk. Som 
produktnavnet tilsier er fugen hurtigherdende (Quick) og av høyeste kvalitet (premium). 
Det at fugen har hurtigherdende egenskaper gjør at du kan gå på fugen etter bare tre 
timer. Det er veldig mange fordeler med QuickFuge 8: 

Den ferdige fugen er svært fargestabil. Den motvirker misfarging og utfellinger, et 
fenomen som dessverre forekommer ofte i forbindelse med skjøre natursteinsfliser. Fugen 
er dessuten vann- og smussavvisende, noe som garanterer et pent og holdbart resultat.

QuickFuge 8 premium er derfor et helt rett valg, dersom du og byggherren ønsker 
ensartede, langtidsholdbare og vedlikeholdsvennlige sementbaserte fuger. 

Les mer

https://www.youtube.com/watch?v=KLghPBJQNwA
https://www.youtube.com/watch?v=FeMP2vZ-27I&feature=youtu.be
http://www.alfix.com/no/fugemasse/quickfuge-8-premium

