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Håndverker-app!
Alfix lanserer nå en dansk håndverker-app – 
skreddersydd til mureren. Med dette er den digitale 
satsingen som er rettet mot håndverkerne oppnådd. 

”Vi ønsker å gjøre arbeidsdagen enklere for mureren ute 
på byggeplassen. Derfor tilbyr vi nå håndverkerne et ekstra 
digitalt verktøy”, siger Anders Bertelsen Toft, direktør i 
Alfix. 

Bruk Alfix-appen 
I Alfix-appen kan mureren få bistand til å gjennomføre 
en rask og enkel kvalitetssikring av en ferdig utført jobb 
– på stedet. Appen gir dessuten tilgang til nyheter og 
kontaktopplysninger for Alfix-konsulentene.
 
Appen inneholder bare det mest nødvendige. Alt overflødig 
er tatt bort. På denne måten får håndverkerne rask og 
enkel tilgang til den viktigste informasjonen.

Flere digitale verktøy
I 2012 ble Alfix aktiv på Facebook og i 2014 fikk 
hjemmesiden et funksjonelt og designmessig løft, samtidig 
som Alfix fikk sin egen LinkedIn-profil. 

De digitale tiltakene er med på å gjøre Alfix til en godt 
synlig og aktiv medspiller på de plattformer og sosiale 
medier som dagens byggsenteransatte, prosjektledere og 
ikke minst håndverkerne benytter både i arbeidstiden og 
privat, sier Anders Bertelsen Toft.

App Store og Google Play
Alfix’ håndverker-app gjøres tilgjengelig på de digitale 
plattformene iOS (iPhone) og Android (de fleste andre 
telefoner). Appen kan lastes ned fra App Store og Google 
Play.



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

Sterk sementbaseret fasademaling 
Med Alfix DuraDec sementbaseret fasademaling får du en holdbar fasade – til en 
svært konkurransedyktig pris.
Benytt Alfix DuraDec sementmaling til å male mineralske underlag som mur, lettbetong, 
betong, puss med mer. Fasademalingen er også velegnet til mur som står i vann.

• 2 x 5 kg pulver til en middels stor murerbøtte.
• Diffusjonsåpen – Lar muren puste 
• God dekkevne – etterlater en robust overflate
• Leveres i fire farger: Hvit, lysegrå, grå og skagengul

Les mer her

Nye Alfix-referanser 
Svømmebasseng, et flyplasshotell, en bilutstilling og en rekke pussede og malte bolighus – 
dette er Alfix-referanser du nå kan finne ut mer om.

Se referanser - les mer her

Nye tekniske veiledninger
Alfix’ tekniske avdeling har utarbeidet en rekke nyttige veiledninger. Disse er å 
finne på vår hjemmeside.

Under menyen ”Tekniske tjenester” finner du nå fire nye veiledninger hvor du som 
forhandler, prosjektør eller håndverker kan få dybdeinformasjon om konkrete tekniske 
temaer:

• Drift og vedlikehold av keramiske fliser og fuger
• Industri: Storkjøkken - Vanntetning, flisemontering og fuging

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

http://www.alfix.com/no/puss-og-fasademaling/duradec-cement
http://www.alfix.com/no/referenser
http://www.alfix.com/no/teknisk-service/veiledninger

