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det 20. århundredes bedste 
»housewares«. Og produk-
tet fi ndes nu i mange millio-
ner hjem rundt om på jorden 
og er fortsat et vigtigt pro-
dukt for Brix Design, som 
imidlertid er kommet nogle 
mægtige skridt videre. Og 
der er i øjeblikket ca. 500 for-
skellige produkter i fi rma-
ets sortiment.

Når fru Chang Chau står i 
Peking og laver mad, kan det 
meget vel være i selskab med 
en mekanisk sovserører, 
som bærer mærket BRIX. 
Eller måske er det fru Chaus 
særlige dåseåbner, der har 
sit ophav langt, langt væk i 
en beskeden plet på verdens-
kortet - Møn.

- Firmaets nøgle til succes 
er, at vi har opnået en om-
fattende viden med hensyn 

til udvikling og udvælgelse 
af produkter til køkken og 
hjem. Produkter, som letter 
folks dagligdag. Samt salg 
af disse produkter på det 
globale marked, konstaterer 
Christian Brix-Hansen.

Opfi ndere rundt om på 
kloden har haft øje for Brix 
Design.

- Et hav af opfi ndere kon-

takter os. Men vi siger nej 
tak i mere end ni ud af 10 
gange, fastslår Christian 
Brix-Hansen i relation til 
fastlagte strategier.

- Vi gør kun det, vi føler os 
bedst til - og lader så ekster-
ne samarbejdspartnere om 
at gøre resten.

- Firmaet outsourcer der-
for næsten alt, som kan 
outsources. Det være sig 
design, produktion, embal-
lering, transport, bogfø-
ring, regnskabsudarbej-
delse m.m.Endog en stor del 
af salgsarbejdet har altid 
været outsourcet til sam-
arbejdspartnere rundt om i 
verden. 

- Vi er vel nærmest det, 
man kan kalde et netværks-
baseret fi rma, siger Christi-
an Brix-Hansen. 

Hvis man tror, at 
alle designvirksom-
heder ligger i det 
indre København, 
tager man fejl. Brix-
Hansen-familien 
i Stege fandt den 
globale vej frem, 
da farmoderen 
ikke kunne dreje et 
skruelåg.

Af Svend Klarskov 
Foto: Thomas Olsen

Hvem kender ikke 
situationen? Man 
kommer hjem med 
et glas rødbeder til 
frokosten. Og så kan 
man ikke få skrue-
låget af. Undertryk-
ket i glasset er for 
voldsomt for de små 
fi ngre. Men der er en 
løsning. Opfundet 
af ingeniør Helge 
Brix-Hansen i 1992. 
Opfi ndelsen blev 
grundlaget for den 
internationalt orien-
terede virksomhed 
Brix Design A/S, der 
har base i Stege.

- Han opfandt den for far-
mors skyld, fortæller direk-
tør Christian Brix-Hansen 
om lågåbneren, JarKey. Og 
dette produkt var i centrum 
i fl ere år i selskabet Brix De-
sign, som blev etableret af 
Helge Brix-Hansen og søn-
nerne Christian Brix-Han-
sen og Joachim Brix-Han-
sen.

I begyndelsen blev der 
opereret fra en villa i Kalve-
have.

- Firmaet var »born global« 
i og med, at der fra starten 
blev fokuseret på eksport i 
stor stil. Faktisk havde fi r-
maet allerede inden for to år 
opnået at eksportere til en 
stor del af Europa og Nord-
amerika, siger Joachim-
Brix-Hansen. 

JarKey har vundet fl ere 
designpriser - og er i USA 
tidligere blevet valgt til et af 

Brix Design har fi ngre 

 Vi gør kun det, vi 
føler os bedst til - 

og lader så eksterne sam-
arbejdspartnere om at 
gøre resten.

         Christian Brix-Hansen, 
direktør, Brix Design A/S
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 Ejes og drives af direktørerne Christian Brix-Hansen, 46 år, og Joachim 
Brix-Hansen, 42 år. Christian Brix-Hansen har kandidateksamen fra Har-
vard Universitetet i Boston og er civiløkonom fra Copenhagen Business 
School. Og Joachim Brix-Hansen er civiløkonom og tidligere pianiststude-
rende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

 Firmaet har p.t. 17 medarbejdere.

 På leverandørsiden samarbejdes der med designere og opfi ndere i ca. 10 
lande samt producenter og fabrikker i et tilsvarende antal lande. På kun-
desiden sælges varerne i ca. 40 lande. Cirka 80 procent af salget sker til eks-
portmarkederne.

 Resultatet før skat har i de seneste tre år tilsammen været ca. otte mio. kr. 
- med sorte tal i bunden hvert år trods fi nanskrisen. Egenkapitalen er på ca. 
15 mio. kr., og soliditeten er hele 80 procent.

Kursus – og mødelokaler
På toppen af Næstved, 
med unik udsigt.

Lej lyst mødelokale 75 m²
på time- eller dagsbasis incl:
• toilet og køkken
• AV-facilitet

Beliggenhed:
• Gode parkeringsforhold
• 10 min. gang fra stationen
• Tæt på bus

Frejasvej 8 - 4700 Næstved

Kontakt Kirsten Brun på tlf. 23 72 54 08
el. info@erhvervshusetnaestved.dk

Konkurs- & Ophørs

AUKTION
Lørdag d. 26. nov. kl. 10.00 

Eftersyn samme dag fra kl. 8.30
Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

York-auktion A
P
S

Waldemarsvej 1
4296 Nyrup

Tlf. 7020 3606

Se katalog på
www.york-auktion.dk

Vil du også sælge på denne auktion?
Vi har efterspørgsler på:

entreprenørmaskiner, traktorer, landbrugsmaskiner,
værktøj, personvogne, varevogne, lastvogne, trailere,

campingvogne, motorcykler, scootere, knallerter, trucks,
stilladser, havemaskiner samt andet.

Vil du opnå en god pris og en hurtig handel 
så ring omgående 5050 3706

Næste auktion - lørdag d. 30. dec.

ROSKILDE: Sejlende sommerhuse med soveværel-
ser, køkken og bad. Det kan give en helt ny mulig-
hed for at opleve de naturskønne omgivelser på 
Roskilde Fjord og trække en ny gruppe turister 
til Roskilde.

Roskilde Turistforening har søsat en ide om 
bådferier på fjorden som nyt turistkoncept. Det 
samlede grundlag og et bæredygtigt budget lig-
ger klar, men da turistforeningen ikke selv kan 
drive bådudlejning, søger de investorer med in-
teresse i kanalbådsferier.

Ideen er simpel: At have et antal veludrustede 
kanalbåde liggende, helst i Roskilde Havn, som 
turister kan leje til at tilbringe ferien med at sejle 
på Roskilde Fjord og Isefjorden, hvor de kan gå i 
land eller kaste anker og leve på det stille vand. 

 

Satser på sejlende sommerhuse

Bådturister i sejlende sommerhuse på Roskilde Fjord 
kan blive en ny måde at tiltrække turister, som bliver i 
området i længere tid.  Foto: Lars Kimer
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med i spillet i husholdningen

Joachim Brix-Hansen (.t.v.) og Christian Brix-Hansen kan konstatere, 
at BRIX har fundet vej til klodens køkkener.              

Brix Design kan i 
virkeligheden ligge 
hvor som helst i 
verden. Men Stege 
er et solidt udgangs-
punkt.

Efter at virksomheden 
Brix Design A/S var skudt 
kraftigt i vejret på grund af 
lågåbneren, JarKey, købte 
selskabet i efteråret 1997 
ejendommen Ved Havnen 
8, Stege, og rykkede ind i 
lokaliteter, der tidligere 
rummede engros-salg bl.a. 
inden for chokolade. Sådan 
lidt i verdens udkant - men 
alligevel ...

- Når kunder og samar-
bejdspartnere er spredt 
rundt om i verden, kunne 
man i virkeligheden have 
virksomheden liggende næ-
sten hvor som helst i verden. 
Vi er dog rigtig glade for at 
have base netop i Stege, si-
ger direktør Christian Brix-
Hansen.

- Nogen betragter vores 
område som »Udkantsdan-
mark«. Men vi synes selv, at 
hele debatten om »Udkants-
danmark« er totalt afsporet. 
Vi har en fantas-tisk belig-
genhed. Vi er tæt på motor-
vejen mellem København 
og Hamburg - eller Skandi-
navien og kontinentet om 

man vil. Og vi er kun godt 
en times kørsel fra Kastrup 
Lufthavn, hvorfra vi hurtigt 
kan komme ud til de forskel-
lige eksportmarkeder. Og vi 
har aldrig haft svært ved at 
tiltrække de medarbejdere, 
som vi synes, vi har behov 
for, siger Christian Brix-
Hansen.

Direktøren lader samtidig 
forstå, at Stege er en idéel by 
med et glimrende handels-
liv og gode restauranter - og 
at Møn generelt har en fan-

tastisk natur at byde på.
- Når vi f. eks. har besøg af 

vores samarbejdspartnere 
fra London og USA, giver 
de således altid udtryk for 
meget stor begejstring over 
vores by og område, forkla-
rer Christian Brix-Hansen, 
som understreger, at fi rma-
et har til hensigt at forblive 
i Stege.

Brix Design A/S har købt 
en naboejendom og alene 
investeret over 10 mio. kr. i 
2011 ved havnefronten. Der-

ved er der skabt en forøget 
lagerkapacitet til BRIX-pro-
dukter og andre mærkeva-
rer - ikke mindst det førende 
amerikanske mærke, OXO, 
som Brix Design har enefor-
handling på i Tyskland og 
Norden.

I Danmark leveres der va-
rer til Magasin og landets 
isenkramkæder - men f.eks. 
også til apoteker.

I øvrigt sørges der via net-
værket for, at masser af le-
verancer slet ikke passerer 
Møn - men sendes direkte 
fra afsendere til modtagere 
ude i verden. 

 klar

Godt fodfæste i verdens udkant
Investering på 
mere end 10 mio. 
kr. har givet Brix 
Design en kraftig 
forøget lagerka-
pacitet.   
                

En JarKey er enkel - men eff ektiv, når den letter trykket i sit angreb på et skruelåg.                     Foto: Brix Design

Meget mere end din 

el-installatør
- vi rådgiver, vedligeholder og servicerer 
     også dine installationer

• El-arbejde

• EDB-installationer

• Automatik

• Porttelefonanlæg

• IHC-installationer

SERVICE 24 TIMER

i døgnet til private, 

erhvervskunder,

boligselskaber

              - din el-installatør
El-Jensen ApS
www.el-jensen.dk

Tangmosevej 97 · 4600 Køge · info@el-jensen.dk

Tlf. 56 65 06 27


