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Håndværker app!
Alfix lancerer nu en håndværker app, som er 
skræddersyet til mureren. Hermed fuldendes den 
digitale satsning målrettet håndværkerne. 

”Vi vil gerne gøre arbejdet i hverdagen endnu lettere for 
mureren ude på byggepladsen, og derfor tilbyder vi nu 
håndværkerne et ekstra digitalt værktøj”, siger Anders 
Bertelsen Toft, direktør i Alfix. 

Brug Alfix appen på byggepladsen
I Alfix app’en kan mureren let få hjælp til at udføre en 
hurtig og simpel kvalitetssikring af et færdigt job og 
udregne forbrug af produkter til et konkret projekt – direkte 
på pladsen. App’en giver desuden adgang til produktinfo, 
sikkerhedsdata, nyheder og relevante kontaktoplysninger 
på Alfix konsulenterne. App’en indeholder kun det mest 
nødvendige, og alt overflødigt er skåret væk. Dermed får 
håndværkerne let og hurtig adgang til de absolut vigtigste 
informationer.

 

Flere digitale værktøjer
I 2012 blev Alfix aktiv på Facebook; i 2014 fik hjemmesiden 
et funktionelt og designmæssigt løft, ligesom Alfix fik sin 
egen LinkedIn profil sidste år. 

”Vores mange digitale tiltag skal gøre Alfix til en synlig og 
aktiv medspiller på alle de platforme og sociale medier, som 
nutidens byggecenter-personale, de projekterende og ikke 
mindst håndværkerne gør brug af både i arbejdstiden og 
privat”, udtaler Anders Bertelsen Toft.

App Store og Google Play
Alfix håndværker-app’en introduceres til de digitale 
platforme iOS (iPhone) og Android (de fleste andre 
telefoner), og den kan nu downloades fra App Store og 
Google Play.



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

Stærk cementmaling 
Med Alfix DuraDec cementmaling får du en holdbar facade – til en knivskarp pris.
Anvend Alfix DuraDec cementmaling til malerbehandling af mineralske underlag som tegl, 
letklinkerbeton, beton, puds m.v. Facademalingen er også velegnet til vandskuret murværk.

• 2 x 5 kg pulver i arbejdsvenlig/rummelig spand
• Diffusionsåben - tillader muren at ånde 
• God dækkeevne - giver en robust overflade
• Fås i 4 farver: Hvid, lysgrå, grå og skagengul

Læs mere her

Kontakt én af vores forhandlere for nærmere prisinfo: Se oversigt over forhandlere. 

Nye Alfix referencer 
Svømmebassiner, et lufthavnshotel, en biludstilling og flere pudsede og malede 
enfamilieshuse – disse nye Alfix referencer kan du nu gå på opdagelse i.

Se referencer her

Nye tekniske vejledninger
Alfix ś tekniske afdeling har udarbejdet en række yderst nyttige vejledninger, 
som nu ligger klar på hjemmesiden.

Under menuen ”Teknisk service” og ”Vejledninger” kan du nu finde nye tekniske 
vejledninger, hvor du som forhandler, projekterende eller udførende kan komme i dybden 
med et konkret teknisk tema – blandt andet:

• Drift og vedligehold af keramiske fliser og fuger
• Industri: Storkøkkener – vandtætning, flisemontering og fugning. 

Der vil løbende komme flere vejledninger til. Se vejledninger her.

Vi vil gerne gøre arbejdet i hverdagen endnu lettere for mureren 
ude på byggepladsen, og derfor tilbyder vi nu håndværkerne et 
ekstra digitalt værktøj.
- Anders Bertelsen Toft, direktør i Alfix.

http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/duradec-cement
http://www.alfix.com/forhandlere
http://www.alfix.com/referencer
http://www.alfix.com/teknisk-service/vejledninger

