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Næring til produktionen – Bernstein er også din partner i fødevareindustrien
Fødevareindustrien stiller helt særlige krav til anvendte komponenter i produktionen. Af hygiejnemæssige årsager skal komponenterne kunne tåle
at rengøres dagligt med specielle rengøringsmidler og højtryksrensning.
I Bernsteins elegante sortiment findes avancerede komponenter, blandt andet beregnet til fødevareindustrien, som er designet i en solid og
driftsikker konstruktion med en holdbar opbygning og flot finish. Komponenterne er designet i en kvalitet, der holder til selv hårdhændet brug og
daglig rengøring.
Hos Bernstein er vi vant til, på daglig basis, at tilbyde sparring og løsninger til fødevareindustrien, der fokuserer på komponenter fremstillet i rustfri
stål med høj tæthed.
Vores sortiment indeholder blandt andet trykknapper, kapslinger / pultsystemer og sikkerhedskomponenter. Eksempelvis lancerer vi nu vores
kendte, robuste sikkerhedshængsel i rustfri stål, godkendt og certificeret med tæthedsklasse IP69K
Mangler din virksomhed en driftsikker og detaljeorienteret sparringspartner og leverandør, så kontakt Bernstein allerede i dag

NYHEDER
Nyt medlem i familien
Som vores faste kunder måske har bemærket, så er vores hold blevet styrket med en ny medarbejder. Patricia
Maria Møllnitz, der er uddannet kontorassistent, tiltrådte allerede i foråret og er ved at blive sat ind i vores produkter.
Hos Bernstein kommer Patricia til at varetage den løbende kunde- og leverandørkontakt.
Den 38-årige, meget smilende Patricia, er vant til kundekontakt og rigtig glad for det.
”Jeg er topmotiveret for at blive god til det tekniske omkring Bernsteinprodukterne. Jeg føler virkelig, jeg er landet i
det rette element her i salgsfunktionen,” fortæller den entusiastiske medarbejder.
Kom i kontakt med Patricia allerede i dag - fang hende på det direkte telefonnummer 38 41 34 04 eller på
mail: pmm@bernstein.dk
Ellers kan du altid få én af de andre fra det stærke team i røret. Så bliver du hurtigt meget klogere på vores
produkter og deres anvendelsesmuligheder i dit firma. Du kan nemlig også få ekstra værdi og udnytte Bernsteins
mangeårige erfaring inden for udvikling, produktion og distribution af elektroniske og elektromekaniske løsninger til
industrien. Du kan sparre med os om forskellige løsningsmuligheder. Vi ved, hvordan dine behov opfyldes bedst
muligt, og du kan, ligesom mange af vores andre kunder, få udvalgte produkter tilpasset til dine individuelle ønsker leveret klar til brug.

BERNSTEIN STILLER SKARPT PÅ
Trykknapkasser – i kendt kvalitet til nye, lave priser
Bernstein tilbyder en ny serie af trykknapkasser fra italienske Giovenzana International.
Trykknapkasserne er fleksible, modulære og udført i et slagfast robust materiale, uden det er gået ud over det
elegante og funktionelle design. De findes som 1-4 huls kasser eller som hængetryk i en 2-14 huls kasse.
Trykknapkasserne benyttes for eksempel ved hejseporte, elevatorer, båndpudsere samt ved mange andre
bearbejdningsanlæg og applikationer. Mulighederne er uendelige, og priserne er helt i bund, takket være vores
gode samarbejde med Giovenzana i Italien.
Trykknapkasserne findes i gul/grå/sort. Leveres med 1-4 huller til Ø 22. Ønsker man at betjene via et hængetryk, så
leveres disse i gul/sort udførsel med 2-14 huller til Ø 22 mm til tryk-eller betjeningsswitche.
Hertil kan leveres et meget stort sortiment af tryk- og switche inklusiv symboler, samt færdige bestykkede løsninger
designet efter kundens ønsker. Alt sammen findes til meget konkurrencedygtige priser.

DIREKTØRENS HJØRNE
Sport på hjernen
Det har været en rigtig sportssommer på godt og ondt, afhængig af præferencer. Derfor er det også nærliggende at
forblive i sportens univers, når vi nu kigger tilbage på det første halvår af 2012.
Det er ikke kun i fodbold italienerne overrasker
Èn af grundene til, at vi oplever en stigende kundeportefølje er selvfølgelig vores produktsortiment, der er tilpasset
det globale marked.
Vores nyeste produktprogram fra Giovenzana, der bl.a. omfatter trykknapkasser og betjeningsbokse,
drejeomskiftere og hovedafbrydere op til 600A, har begejstret kunderne.
Giovenzanas trykknapkasser er fuldt ud konkurrencedygtige med de produkter, der kommer fra Kina. Giovenzana
er produceret i Europa og har alle godkendelserne, samtidig med de har formået at holde kostpriserne helt nede,
hvor alle kan være med.
Bernsteins personale er forrest i feltet
Vores branche, som helhed, er presset af de generelle konjunkturer, også internt hos Bernstein kan vi konkludere,
at det er op ad bakke med stram kæde. Men med et dynamisk hold klarer vi bakken med stærkt teamwork og
jernvilje. Vores medarbejdere er nemlig topdedikerede til at betjene og servicere kunderne.
På daglig basis oplever vi kunder, der har brug for diverse tekniske og dybdegående dokumentation, herunder
datablade og godkendelser på de forskellige komponenter. Her kan vi, når det er nødvendigt, trække på vores
store, tyske søsterfirma og deres knowhow. Derfor lykkedes det som oftest at supporte kunderne og deres ønsker. I
skønt samarbejde finder vi, med andre ord, ”The Right tool for the job.”
Vores motivation er altid at holde den efterspurgte løsning simpel og kostbesparende. Sammen med vores fleksible
leveringsprogram og lagerføring, der er tilpasset kundens behov og produktions flow ser fremtiden lys ud for
Bernstein. Her på kontoret kan det derfor konkluderes, at det handler om at have et personale med gode ben, der
ikke hænger i grupettoen.
Tak fordi du læste med. I september er vi tilbage i din inbox med flere gode tilbud fra vores verden. Du er altid
velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer.

