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Nieuw van fermacell: gratis app voor verwerkers en handelaren

Alle belangrijke informatie altijd bij de hand
Speciaal voor verwerkers en verkoopmedewerkers heeft fermacell nu een app
ontwikkeld. Met deze gratis applicatie kan alle belangrijke informatie over
fermacell producten en hun verwerking altijd en overal up-to-date, snel en
eenvoudig worden opgevraagd. De nieuwe app is geoptimaliseerd voor tablets en
smartphones en werkt zowel met Apple iOS als Android. Hij is nu beschikbaar in
de Apple App Store en de Google Play Store.
De nieuwe app van fermacell overtuigt vooral door zijn gebruiksvriendelijke,
overzichtelijke opbouw. Dankzij een duidelijke structuur met de vier belangrijkste
toepassingsgebieden van fermacell producten - ‘Vloersystemen’, ‘Natte ruimtes’, ‘Droge
afbouwconstructies’ en ‘Houtbouw en Geveltoepassingen’, vindt de gebruiker meteen zijn
weg. Zo komt hij snel en makkelijk bij de gezochte informatie terecht.
Ook binnen de verschillende rubrieken hanteren wij deze duidelijk gestructureerde
indeling, die in elke rubriek dezelfde is: er wordt gestart met videoanimaties, die de
aangewezen planning en verwerking uitleggen voor de producten die betrekking hebben
op dit toepassingsgebied. Zo zijn ook ingewikkelde zaken eenvoudig te begrijpen. Een
korte argumentatie somt de belangrijkste redenen op voor het gebruik van fermacell
producten in het betreffende toepassingsgebied. Daarnaast zijn er ook duidelijke
productadviezen voor het concrete bouwproject. Via een link krijgt de gebruiker toegang
tot technische documentatie en brochures die relevant zijn voor het project, en tot een
materiaalcalculator. Dankzij de geïntegreerde zoekfunctie wordt de dichtstbijzijnde
bouwmaterialenhandel of bouwmarkt met fermacell producten op voorraad snel en
eenvoudig gevonden.
Een erg handige functie van de app is de geluidsisolatiedemo. Gebaseerd op reële
metingen van geluidsisolatie in het onderzoekscentrum van fermacell in Bad Grund, meet
hij de geluidsisolatie van houten balkenplafonds en massieve plafonds. Daarbij werd het
geluid van hoge hakken of muziek telkens met en zonder fermacell ondervloerplaten
gemeten. Een zogenaamde dB-meter maakt bovendien een eenvoudige meting van
geluiden op de bouwplaats mogelijk en bevat ook een dB-vergelijkingstabel.
Over fermacell: fermacell, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale
bouwstoffenmarkt met systeemoplossingen voor de droge afbouw. Het bedrijf produceert en levert
gipsvezelplaten en vloerelementen. De producten van fermacell zijn sterk geluidsisolerend, stootvast,
vochtbestendig en brandvertragend. Bovendien bevatten ze geen schadelijke stoffen en zijn de producten 100%
recyclebaar. Voor meer informatie: www.fermacell.nl en www.fermacell.be.
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