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Hantverkar-app!
Nu lanserar Alfix en dansk hantverkarapp som har
skräddarsytts för plattsättare. Därmed fulländas den
digitala satsningen med fokus på hantverkarna.
”Vi vill gärna underlätta plattsättarnas dagliga arbete ute på
byggarbetsplatserna, och därför erbjuder vi nu ett särskilt
digitalt verktyg för hantverkare”, säger Anders Bertelsen
Toft, chef på Alfix.
Använd Alfix-appen
I Alfix-appen kan plattsättaren på ett smidigt sätt få hjälp
med snabb och enkel kvalitetssäkring av ett färdigt uppdrag
– direkt på plats. Appen ger dessutom tillgång till nyheter
och relevanta kontaktuppgifter till Alfix-rådgivare.
Appen innehåller bara det mest nödvändiga, och allt
överflödigt har skalats bort. Därmed får hantverkarna
snabb och enkel åtkomst till den absolut viktigaste
informationen.

Flera digitala verktyg
År 2012 blev Alfix aktivt på Facebook; 2014 fick Alfix
webbplatsen ett funktionellt och designmässigt lyft och i
fjol fick Alfix en egen LinkedIn-profil.
Alla dessa digitala initiativ syftar till att göra Alfix till en
synlig och aktiv aktör på alla de plattformar och sociala
medier som dagens byggvaruhuspersonal, projekterare
och inte minst hantverkare använder både på arbetstid och
privat, förklarar Anders Bertelsen Toft.
App Store och Google Play
Alfix hantverkar-appen introduceras till de digitala
plattformarna iOS (iPhone) och Android (de flesta andra
telefoner), och kan hämtas från App Store och Google Play.

Nya tekniska vägledningar
Alfix tekniska avdelning har utarbetat ett antal mycket användbara vägledningar,
som nu finns färdiga på webbplatsen.
På menyn ”Teknisk service” kan du nu hitta fyra nya, tekniska vägledningar där du
som återförsäljare, projekterare eller utförare kan hitta djupgående information på ett
konkret, tekniskt område:
• Drift och underhåll av keramiskt kakel och fogar
• Storkök - Tätskikt, plattsättning och fogning
Fler vägledningar tillkommer löpande. Se vägledningar här.

Stark fasadmålarfärg
Med Alfix DuraDec cementbaserad målarfärg får du en hållbar fasad till
ett riktigt bra pris.
Använd Alfix DuraDec cementbaserad målarfärg till målning av mineraliska underlag, t.ex.
tegel, lättklinkerbetong, betong och puts. Fasadfärgen är också lämplig för vattenskurat
murverk.
• 2 x 5 kg pulver i arbetsvänlig/rymlig hink
• Diffusionsöppen – tillåter att muren andas
• God täckförmåga – ger en robust yta
• Finns i fyra färger: Vit, ljusgrå, grå och skagengul
Läs mer här

Nya Alfix-referenser
Simbassänger, ett flygplatshotell, en bilutställning och flera putsade och målade
enfamiljshus – nu kan du utforska alla dessa nya Alfix-referenser.
Se referenser här

