Beste relatie,
De eerste maanden van 2022 zitten er weer op. Graag brengen we je op de
hoogte van ons laatste nieuws wat interessant is voor jou als stukadoor. Zo is
bijvoorbeeld de MP 75 Diamant actie verlengd! Ook zetten we een project in de
spotlight waar trendy Knauf StucBeton is toegepast. De deuren van de Knauf
Akademie zijn weer geopend, doe jij mee met de PFT Training Gipsspuiten?
Lees de resultaten van het exoskelet praktijkonderzoek en nog veel meer in
deze nieuwsbrief.
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Actie MP 75 Diamant verlengd!
De KEIHARDE 5 halen = 4 betalen actie van onze
MP 75 Diamant is wegens groot succes verlengd!
Vorig jaar werd onze MP 75 Diamant vernieuwd: 3
x harder dan gewone MP 75, maar met dezelfde
KEIHARDE eigenschappen. De verwerking,
verwerkingstijd, de kleur van het gips en de
smeuïgheid zijn nog altijd even goed. Lees op
onze website ook over het project Lidl in Beilen.
Meer over MP 75 Diamant

Project: trendy Knauf StucBeton
Geen tegels meer maar heel hedendaags
stucwerk voor de Van Hogendorpflat in
Vlaardingen. De wanden van het trappenhuis zijn
afgewerkt met stijlvolle en steenharde Knauf
StucBeton.
Lees meer over dit project

Resultaten exoskelet onderzoek
Op 17 maart presenteerde TNO de resultaten van
het praktijkonderzoek naar het armondersteunend exoskelet, in opdracht van NOA en
Knauf. Lees er alles over op onze website en
bekijk daar ook het onderzoeksrapport van TNO.
Ook vind je er informatie over hoe Knauf straks
exoskeletten op de markt brengt.

Lees meer

Ken je Knauf TS Mix al?
Knauf TS Mix is een verfilmings versneller voor
bescherming van de afgewerkte pasteuze
afwerkingspleister Conni S en is tevens inzetbaar
op de pastol als wapeningslaag. Daardoor
bereiken de materialen een snellere stabiliteit bij
natte en koude weersomstandigheden.
Meer over Knauf TS Mix

PFT Training Gipsspuitmachines
De Knauf Akademie opent eindelijk haar deuren
weer! Op 10 mei kan je hier gratis de PFT Training
Gipsspuitmachines volgen. Aan de hand van een
theorie- en praktijktraining leert onze
professionele PFT-trainer je alles over het werken
met een gipsspuitmachine. Zien je we ook 24
maart?
Aanmelden

PFT bestaat 50 jaar!
Dit jaar bestaat PFT Machinetechniek 50 jaar! En
dat gaan we vieren. Hou onze socials en website
in de gaten. Bekijk de PFT video en krijg een
inkijkje in het productieproces van de Knauf PFT
gipsspuitmachines.
Meer over Knauf PFT

Onze Klusvrouw Alexandra
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag.
Deze dag wilden wij graag een vrouw in de
spotlight zetten die voor een baan in de
bouwwereld heeft gekozen. Daarom hebben we
een interview gehouden met Alexandra Goes van
Onze Klusvrouw.
Lees het interview met Alexandra

Tips van Stucmaster Hans
In het tweede seizoen van Masters in de Bouw zijn
we op locatie bij Stucmaster Hans. Met zijn tips
word jij onverslaanbaar in je vak! Wist
je bijvoorbeeld dat je door de gips te laten drinken
je zeker bent van je afbindtijd?
Bekijk alle Stucmaster video's

Tips van Gevelmaster Hans
In het tweede seizoen van Masters in de Bouw zijn
we op locatie bij Stucmaster Bart. Met zijn tips
word jij onverslaanbaar in je vak! Wist
je bijvoorbeeld dat je bij het plakken van
steenstrips een nog mooier resultaat krijgt als je
na het afwerken van de voegen er nog overheen
gaat met een handvegertje?
Bekijk alle Gevelmaster video's

Ben jij tevreden over Knauf? Geef
nu jouw mening
Wij als Knauf willen ons blijven verbeteren en de
bouw gezamenlijk met jou blijven versterken. Wij
vinden het daarom belangrijk om inzichtelijk te
krijgen welke wensen, behoeften en
verwachtingen je van ons hebt. Deel jouw mening
met ons en help ons te kunnen verbeteren. Het
invullen van de vragenlijst duurt slechts 5-7
minuten.
Start vragenlijst

Knauf op TikTok
Sinds kort vind je Knauf ook op TikTok. Benieuwd
naar wat er achter de schermen gebeurt bij Knauf?
Van rondspinnende magazijnkarretjes tot
dansende collega's. Volg ons op TikTok en bekijk
alle filmpjes.
Volg Knauf op TikTok
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