
NORSKE BYGGFAG 
VÆLGER 
ELEKTRONISKE 
HYLDEFORKANTER FRA 
DELFI TECHNOLOGIES
Med Breece elektroniske hyldeforkanter fra 
Delfi Technologies sikrer byggemarkedet, 
Byggfag Mehamn i Norge, altid samme pris og 
information på hylden som i kassen.

Byggfag er Norges eneste medlemsejede byg-
gemarkedskæde. Et af medlemmerne er Bygg-
fag Mehamn – et byggemarked, der lagerfører 
det meste inden for byggematerialer og værktøj. 

For at eliminere tidsforbruget på at skifte pris-
skilte og samtidig sikre korrekte priser, har 
Byggfag Mehamn valgt at installere Breece 
elektroniske hyldeforkanter fra Delfi Technolo-
gies. En løsning som giver følgende fordele:

HURTIGT I GANG MED 
CLOUD-BASERET LØSNING

Det er både enkelt og hurtigt at komme i gang 
med de elektroniske hyldeforkanter. Det kræ-
ver blot det nødvendige antal skilte og en an-
tenne til trådløs kommunikation. Selve løs-
ningen administreres via skyen med Breece 
Cloud.

Om baggrunden for valget af elektroniske hyl-
deforkanter fra Delfi Technologies, fortæller 
Are Pettersen hos Byggfag Mehamn:

ALTID KORREKTE PRISER
Viser altid samme pris og information på hyl-
den som i kassen.

MERE TID TIL SALG
Eliminerer tidsforbrug på at skifte prisskilte.

CLOUD-BASERET LØSNING
Administrér løsningen på en enkel og over-
skuelig måde i skyen.

STYR LØSNINGEN FRA MOBILEN
Med Breece Mobile Assist (BMA) appen sty-
rer man løsningen med sin mobiltelefon eller 
håndterminal, ude på butiksgulvet – direkte 
ved hylden.

www.delfi.com 
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- Vi valgte Breece-løsningen fra Delfi på grund 
af den enkle, tekniske løsning som ligger i sky-
en, og at vi blot skulle sætte to antenner op, 
som dækker hele butikken.

Med Breece elektroniske hyldeforkanter kan 
Byggfag selv tilpasse designet på skiltene og 
synliggøre kampagner på hylden.

- Chroma-skiltene med tre farver giver et pænt 
og letlæseligt udseende, og de skifter design 
automatisk, når de får tilsendt en kampagne-
pris, siger Are Pettersen.

LET HÅNDTERING VIA APP

Den daglige håndtering i butikken med at knyt-
te varer og skilte sammen kan finde sted direk-
te ved hylden via en app, enten via håndtermi-
nal eller direkte på mobilen. 

- BMA-appen gør det let at knytte prisskilte og 
varer sammen. Man har et fuldt overblik over 
løsningen når man logger på Breece Cloud via 
en browser, forklarer Are Pettersen.

Breece-løsningen med elektroniske hylde-
forkanter er udviklet af Delfi Technologies og 
anvendes i dag i mere end 2.100 butikker i 

Europa, hvor der er installeret over 11 millioner 
hyldeforkanter.

OM BYGGFAG

Byggfag er en norsk byggemarkedskæde med 
forhandlere af byggevarer. Kæden blev stiftet 
i 1990 og ejes af medlemmerne. I dag består 
kæden af 36 medlemmer. I forlængelse af byg-
gevareforretningen, driver mange af medlem-
merne også entreprenørforretninger, og har et 
højt fagligt niveau. 

www.delfi.com 


