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Så er der atter nyt fra kontoret i Risskov. Her er vi kommet godt i gang med det nye år. Som altid er der nok at tage fat på, men udenfor bliver 
dagene lysere og forårsbebuderne titter så småt frem i naturen. Det giver os ny energi. Det håber vi, at I oplever, kommer jer til gode.

Teamet ser frem til et formstærkt samarbejde den kommende tid. 

Anna klarer forskruningerne 

Vi er et lille, men godt sammentømret team, der gør vores yderste for at betjene vores kunder bedst muligt. 
Anna er en frisk pige fyldt med gåpåmod og er fast mand på forskruninger. Hun er i daglig kontakt med vores 
leverandør og kunder, der har specifikke ønsker og krav.
 
Forskruningerne fås i forskellige materialer, farver, størrelser og gevindlængder, ligesom der også findes 
forskruninger med trykudligning. Vi har og kan skaffe specialprodukter f.eks. EMC-forskruninger.
 
Der bliver langet mange forskruninger over disken i øjeblikket. Anna fortæller, at efterspørgslen, på særligt sorte 
forskruninger, er eksploderet på det seneste.
 
Så kontakt Anna og hør nærmere, hvad vi kan gøre for jer. 

Vi stiller skarpt på: Kranudstyr fra italienske Giovenzana 

Lægger I vægt på:

• Europæisk kvalitet
• Hurtig levering
• Sparring
• Fleksibilitet 

Giovenzana er et anerkendt europæiske firma, og herhjemme særlig kendt for at tilbyde trykknapper, hængetryk 
og andet materiel af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Mindre kendt her i Danmark er Giovenzana for 
deres kranudstyr, som har været en del af det italienske firmas produktprogram i årtier og står for omkring 1/3 
del af omsætningen.

Giovenzanas kranudstyr er et modulopbygget system af lukkede strømskinner til energitransmission til 
forskellige typer udstyr såsom kraner, transportbånd, brokraner etc. Systemet er produceret i materialer af 
høj kvalitet med sikkerhed i højsædet. Der er tale om et meget fleksibelt system, designet til såvel inden- som 
udendørs installation og mulighed for at udvide eller lave en specifik, kundetilpasset løsning.
 
Vi er ved at opbygge et lager her i Risskov af Giovenzanas strømskinne-, trolley- og kabelsystemer, hvilket giver 
vores kunder en unik mulighed for at få nem og hurtig adgang til kranudstyr.
 
Her hos Bernstein er vi kendt for at være tæt på såvel kunde som leverandør. Ring og hør nærmere om, 
hvordan I kan få en løsning skræddersyet til netop jeres behov.

Direktørens hjørne: 

Som altid starter vi foråret på Bernsteinkontoret med at lægge sidste hånd på årsregnskabet. Det tegner til 
at blive endnu et godt år – også på bundlinjen. Det er vi glade for, om end det ikke er en stor overraskelse, 
travlheden, fornyelserne og udvidelser - både i sortiment og medarbejderstab, det forgangne år taget i 
betragtning. Der er ikke noget, der er godt nok til, at det ikke kan blive bedre. Vi lytter – og vi VIL være i front. 
Den position skal I hjælpe os med at fastholde og udbygge løbende.

Vi arbejder ud fra mottoet, at vi skal være som en god ven, man ringer til og spørger til råds. Det virker. Stadig 
hyppigere bliver vores effektive salgsteam involveret i prototypeopbygning. Det er vi stolte over!

Ellers har vi endelig fået færdiggjort vores lagerfaciliteter. Og de er kommet i brug. Der er flere spændende tiltag 
på vej fra os. Dem hører I nærmere om. Snarest. Indtil da: Tak fordi du læste med. I mellemtiden er du altid 
velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer til vores 
nyhedsbrev.

http://www.bernstein.dk/contact
http://issuu.com/bernstein_dk/docs/handling_system_catalogue



