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INTET ER UMULIGT,
FØREND ANDET ER BEVIST!
Hos Bernstein gør vi alt, hvad vi kan for at bidrage til vores kunder med idéudvikling til
anderledes og kreative løsninger, når der er behov.
Derfor lægger vi os altid i selen for at tænke kreativt ud af boksen med afsæt i vores
mange års viden og store erfaring. Vores indgangsvinkel i disse processer er altid, at
intet er umuligt, førend andet er bevist.
Når vi byder ind med vores specifikke og måske indimellem en anelse ingeniørmæssige
nørdede viden, handler det om at kombinere vores viden og erfaring med fx funktion,
materialeegenskaber og de faktiske forhold lige netop der, hvor løsningen fra Bernstein
skal bruges.
Vi sørger for at fokusere på selv den mindste detalje, således at løsningen kommer til at
fungere optimalt.
Et eksempel er, da vi for nylig leverede 500 IBI-Bokse til byggeriet af Forum på AUH i
Skejby. Under den indledende gennemgang af projektet gennemgik vi fx byggeriets
konstruktioner, detaljer og teknik og fik dermed indsigt i de faktisk forhold på byggepladsen.
Med afsæt i dette kunne vi se en fordel ved at boksene kunne blive hængt op med det
samme med mulighed at tilsluttet dem til byggeriets installationer, når det blev aktuelt
på et senere tidspunkt. Dog ville det være meget vigtigt, at boksenes komponenter i
mellemtiden kunne blive beskyttet mod både gipsstøv og sprøjtemaling på den hektiske byggeplads.
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Vores løsningsforslag blev derfor montering af alle komponenter på vores værksted,
hvorefter den komplette IBI Boks med beslag til ophængning i gitter blev pakket ind i
plastik.
Dermed kunne kunden modtage boksene direkte på byggepladsen, hænge dem op
med det samme og vente med tilslutning til bygningens øvrige installationer på et
senere tidspunkt, når det passede med tidsplanen for det samlede byggeprojekt.
Har I derfor en nød, der måske kan blive knækket med en eller flere af vores produkter,
selv om det kræver en kreativ indgangsvinkel og supplement med komponenter fra
andre leverandører, skal I endelig ikke holde jer tilbage med at trække vores viden og
erfaring ind i jeres proces.
Vi er klar, og intet er som allerede nævnt umuligt, førend andet er bevist!

