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DAGS ATT
FÄSTA
ORDENTLIGT!
FAST är en nordisk leverantör av fästelement. Produkterna
håller högsta kvalitet och som så många andra företag med
kvalitetsprodukter har man rötterna i Gnosjö. På företaget
blickar man framåt och erbjuder moderna produkter presen
terade i ett smart färgsystem.

F

AST lanserades i början av 2012

och har raketsnabbt tagit fäste
på marknaden. Varumärket är
nytt men rötterna går tillbaka till
1880-talets Gnosjö. Nu utvecklas
varumärket och produkterna för att möta
marknadens allt större krav på fästelement.

Färger, etiketter och symboler
En av utmaningarna man ville lösa när
man skapade FAST var hur man skulle
kunna hjälpa kunderna att hitta och köpa
rätt produkter. Man började därför titta på
hur det såg ut i butikerna och upptäckte
snart att det var svårt att skilja på de olika
produkterna och deras användningsområden. Då bestämde man sig för att skapa
marknadens tydligaste butikskoncept.
Sagt och gjort. Idag har FAST:s produkter ett
smart färgkodningssystem som redan i
10

XL-NEWS – BARA FÖR RIKTIGA PROFFS

butiken gör det enkelt att skilja på
produkterna och dess
användningsområden.
Moderna produkter i moderna
förpackningar
Produkterna är inte bara lätta att hitta i
butik och till rätt användningsområde.
De är dessutom enkla att använda. Med
hjälp av snygga och lättbegripliga symboler
förklaras montering och verktyg på eti
ketterna. Man har även lagt mycket tid och
tanke på att typografi och information är
både lättläst och lättbergriplig. Färger och
förpackningarna är snygga, enkla och
lättbegripliga och skvallrar om det allra
senaste inom fästteknik.
Det har aldrig varit enklare eller roligare att
fästa. Kolla in produkterna på din XL-BYGG
anläggning. n

NÅGRA PRODUKTER ATT TA FASTA PÅ
Drymo
En svenskutvecklad produkt för v attentät
montering i våtutrymmen. Testad och godkänd
av SP och godkänd för 25 års användning.
Pondus
Ett infästningssystem för sammanfogning av
träkonstruktioner. Används istället för tradi
tionella byggbeslag. Ger ett snyggt och starkt
resultat och sparar tid.
Big dog
Fast träskruv som används vid montering av
jordankare och stolphållare. De kan monteras
direkt utan förborrning.
Zinic-4
Träskruv med extra allt. Har alla tekniska
egenskaper som modern skruv ska ha. Dess
utom med en ytbehandling som gör den lämplig
för alla miljöer.
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