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Velkommen til
Bernstein Nyhedsbrev
Da du har været i kontakt med Bernstein inden for de senere år,
har vi tilladt os at sende dig det første nummer af vores
nyhedsbrev. Vi vil fortælle om stort og småt om os, om branchen
og om, hvordan du som kunde har gavn af vores produkter. Hvis du
IKKE er interesseret i at modtage flere nyhedsbreve, kan du
framelde dig ved at KLIKKE HER. Det samme link kan du bruge, hvis
du ønsker at modtage nyhedsbrevet på en anden e-mailadresse,
eller hvis du vil tilmelde andre fra din virksomhed.
Vi udsender nyhedsbrevet ca. en gang om måneden. Vi håber, at
du kan bruge det som inspiration til, hvordan Bernstein kan hjælpe
dig til en lettere og mere sikker dagligdag. Vi vil bruge
nyhedsbrevet som en del af vores ambition om at skabe en bedre
dialog til vores kunder – så vi kan udvikle produkter og løsninger,
der passer præcist til din virksomheds behov. Læs mere HER.
God læselyst og bedste hilsner
Jens Peter Bendixen, adm. direktør Bernstein A/S, Danmark

Betjeningspult
tilpasses din maskine
Ny teknologi har i dag gjort det lettere at monitorere,
programmere og styre processer og maskiner. Ofte skal der bare et
let tryk på en skærme til for at betjene selv kompliceret
procesteknologi. Men betjeningspultene er ofte anbragt
uhensigtsmæssigt: På steder, hvor man ikke har overblik, hvor
pladsen er snæver, eller hvor det giver dårlige arbejdsstillinger eller
forringet sikkerhed.
Med Bernsteins nye fleksibelt opbyggede pultsystem, som kan
tilpasses dine krav og monteres på modulært opbyggede
bærearmesystemer, får du en løsning, som præcist kan tilpasses
dine behov. Bernsteins systemer øger virksomhedens sikkerhed,
beskytter mod snavs og fugt og er det perfekte man-machine-interface. Læs mere HER.
Bernstein Nyhedsbrev udsendes til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede og er tænkt som inspiration
til, hvordan du kan anvende Bernsteins produkter til at forbedre din forretning.
Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen med ideer, ønsker og kommentarer.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du FRAMELDE dig HER.

