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Alle belangrijke informatie in één oogopslag

Verbeterde fermacell App met nieuwe functie voor verwerkers en handel
Fermacell biedt een grondig verbeterde en geoptimaliseerde versie aan van haar app voor
verwerkers en de handel. De gratis fermacell App ondersteunt droge afbouwers,
hout(skelet)bouwers en doe-het-zelvers in het vinden van passende
droogbouwoplossingen voor ieder afbouwproject. De verbeterde versie is zeer
gebruiksvriendelijk en duidelijk. Alle belangrijke informatie over de fermacell producten
en verwerking is snel en gemakkelijk te vinden, op elk moment up-to-date, waar dan ook.
Een speciale toevoeging is de geïntegreerde snack zoekfunctie voor de dichtstbijzijnde
eetgelegenheden. De gratis, bijgewerkte app is geoptimaliseerd voor tablet en
smartphone en is beschikbaar in de App Store en de Google Play Store.
Gebruikers die de vorige versie al hadden geïnstalleerd, dienen de app opnieuw te
downloaden om te kunnen profiteren van de volledige functionaliteit van de app.
Zoals gebruikelijk, is de app ingedeeld in 4 segmenten:





Vloersystemen,
Natte ruimtes,
Droge afbouwconstructies en
Houtbouw/ Geveltoepassingen.

Voor elk segment worden handige tools ter beschikking gesteld.
Binnen de verschillende projecten treft u eerst een instructiefilm aan met de productinformatie en
verwerking. Vervolgens een korte beargumentering van de belangrijkste redenen voor de verwerking
van de fermacell producten in het desbetreffende project. Daarnaast zijn er duidelijke
productaanbevelingen voor elk bouwproject. Een verwante koppeling biedt gebruikers toegang tot
technische documentatie van het project, brochures, datasheets en materiaalbenodigdheden. Een
bijzonder feature van de app is de geluidsisolatiedemo gebaseerd op reële metingen die de
prestaties van fermacell vloerconstructies vertoont. Een decibelmeter inclusief toelichting voor de
bouwplaats vult de functies van de app aan. Dankzij een geïntegreerde zoekmachine vindt u snel en
gemakkelijk de juiste bouwmaterialenhandel of bouwmarkt met fermacell producten op voorraad in
uw buurt! En voor diegenen op de bouwplaats of bij de klant zin in iets lekkers hebben, biedt
fermacell dus de geïntegreerde snack zoekfunctie aan.

Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt met
systeemoplossingen voor de droge afbouw. Het bedrijf produceert en levert gipsvezelplaten, vloerelementen
en cementgebonden platen. 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.
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