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Bærekraftige etikettløsninger
Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å gjøre et grønnere valg – helt enkelt. Vi leverer et stort utvalg
av bærekraftige etikettmaterialer, slik at vi enkelt kan finne frem til en etikettløsning som passer dere.
Noen av våre bærekraftige etikettløsninger:
• Biobaserte etiketter
• Etiketter laget av marmor og resirkulert PE
• Tynnere etikettmateriale
• Resirkulerte syntetiske etiketter og papiretiketter
• Etiketter for resirkulering av flasker
• Bærekraftig bakpapir
Ønsker dere å undersøke muligheten for å
gjøre et mer bærekraftig valg?
Kontakt oss, så hjelper vi deg!
Les mer om våre bærekraftige etikettløsninger her
StrongPoint
Tlf.: 03254
E-mail: bestilling.no@strongpoint.com
www.strongpoint.com/no/

ABC er BRC sertifisert!
ABC har frem til nå vært FSSC 22000 sertifisert og kvalitet og mattrygghet er viktige fokusområder for ABC.
Vi er derfor glade og stolte av å informere om at vi nå er BRC-sertifisert, grad A.
Vi implementerte i fjor Orklas Food Safety Standard (en standard basert på BRC), som
vi i februar oppnådde grønn kategori på. Det var derfor et riktig valg for oss å velge
BRC istedenfor FSSC 22000, når vi skulle ha en resertifisering av vårt kvalitetssertifikat.
I tillegg til tidligere sertifiseringsomfang (som kun har omfattet vår produksjon; blanding og pakking av krydder, krydderblandinger og ingredienser), har vi nå inkludert
alle handelsvarer som inngår i ABC sin portefølje. Dermed er vårt nye omfang; blanding og pakking av krydder og tilsetningsstoffer, handel med kunst- og naturtarmer,
krydder, krydderblandinger, hjelpe- og tilsetningsstoffer, ingredienser og emballasje.
Vi er strålende fornøyde med resultatet og jobber kontinuerlig med å forbedre oss.
Vi takker ABCs flinke kvalitetsteam, Anja og Thu, for dette meget gode resultatet.
Hold deg oppdatert på nyheter og kampanjer - Følg oss på Facebook!
www.abcorneliussen.no
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Distribusjonsavtale med Trelleborg
TESS og Trelleborg Fluid Handlings Solutions har signert en eksklusiv distribusjonsavtale
som omfatter distribusjon av en rekke slanger og tilbehør.
Trelleborg vil komme inn som en svært viktig produsent på et
bredt sortiment av gummislanger, komposittslanger og kuplinger.
Trelleborg er markedsledende i flere segmenter og kravene om
merkespesifikke slanger er økende blant flere kundegrupper.
– TESS er Norges største slangeleverandører, og vi skal ytterligere
øke avstanden til konkurrentene. I den anledning er det viktig å
kunne levere et bredere spekter av produkter som kundene ønsker.
Spesielt gjelder dette industrislanger med tilhørende kuplinger,
hvor variasjonene og kravene er meget store, sier divisjonsleder
Lars-Otto Fredriksen i TESS as.
Sterkt merkenavn
Med 24.000 ansatte i 50 land er Trelleborg en av verdens ledende gummiprodusenter. Trelleborg ble stiftet i 1905 og har sin opprinnelse fra den
svenske byen med samme navn, hvor selskapet fortsatt har sitt hovedkontor.
– Trelleborg er et sterkt merkenavn som tidligere er solgt i TESS. Potensialet
for å oppnå mer sammen er absolutt tilstede. Vi har komplementære egenskaper; Trelleborg er en av verdens beste produsenter – vi har en unik
kompetanse og lokal tilstedeværelse i Norge. I samarbeid skal vi videreføre
og utvikle eksisterende kunder, samt tilby nye kunder våre meget gode
løsninger. Vi gleder oss virkelig til oppstarten av samarbeidet, sier Fredriksen.
Slangegigantene slår seg sammen for å yte optimal service, spesielt innenfor industrien i det norske markedet.
Erkan Dogru, salgs- og markedsdirektør i Trelleborg for industrislanger, har store forventninger til avtalen:
– Vi er glade for å ha TESS om bord som vår eksklusive partner i Norge på industrislanger.
Vi har store forventninger til fremtidig vekst i Norge og ser frem til å utvikle dette markedet videre sammen.
Avtalen trer i kraft 1. januar 2021.
For mer info, ta kontakt med:
Lars-Otto Fredriksen, divisjonsleder slanger TESS
Tlf: +47 957 67 695 | Epost: Lars-Otto.Fredriksen@tess.no
For raskere saksbehandling send henvendelsen din til: havbruk@tess.no
Jan Eric Haagensen, Segmentdirektør – Havbruk
Tlf: +47 32 84 41 56 / +47 98 84 54 63 | Epost: jeh@tess.no
www.tess.no
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Stamina Helse blir Avonova
Vi i Stamina Helse slår oss i disse dager sammen med vårt søsterselskap i Sverige, og blir Avonova
– Nordens største bedriftshelsetjeneste.
Gjennom mange år har vi sett hvor likt det norske og svenske arbeidslivet er, og at vi kan ha stor verdi av å forene krefter og utnytte
hverandres styrker, kompetanse og erfaringer - til det beste for kunder og kommende kunder i begge land.
Som Nordens største aktør vil vi fortsette å videreutvikle bransjen og oss, slik at vi møter dagens og fremtidens kundebehov enda bedre.
I tiden som kommer vil dere derfor møte oss mer og mer som Avonova.
Er du eksisterende kunde vil deres kundekontakt og team være som før, men navnet vårt vil gradvis endres i all vår kommunikasjon. Som
selskap blir vi flere og større, og vil etter hvert tilby dere et enda bredere tjenestetilbud innen rammene for jobb, helse og arbeidsmiljø.
Vi i Avonova ser frem til den videre reisen sammen med deg!
Telefon: 400 01 709
www.avonova.no

PELIAS og FIAS
PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS er din samarbeidspartner for tjenester innen skadedyrdyrkontroll
og mattrygghet. Vårt samarbeid med FIAS strekker seg over flere ti-år. FIAS har forhandlet frem
gunstige priser til alle sine aksjonærer.
PELIAS er landsdekkende, og en av de største aktørene i Norge.

Ny kontaktperson for medlemmene i FIAS

Vi tilbyr tjenester som utføres av våre fagfolk innen:

Siden Anstein Berntsen har gått over i en annen stilling i
PELIAS, har dere fått en ny kontaktperson. Alle henvendelser og

• Skadedyrkontroll

spørsmål kan nå rettes til:

• Mattrygghet – TryggMat
• Hygieneservice – washroomservice

Trond Dyrli, Mobil 924 03 924, epost: td@pelias.no

• Fuglesikring
• Radon

Trond har 25 års bransjeerfaring og er offentlig godkjent

• Luktsanering/sopp

skadedyrkontrollør. Han har vært en del av teamet i PELIAS

• Brannvern

siden 2018. Da selskapet han startet og drev i 12 år, Oslo Skadedyrkontroll, ble fusjonert inn i PELIAS. Trond er nå Key Account

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og

Manager bl.a. for FIAS. Han ser frem til å videreføre det gode

et uforpliktende tilbud.

samarbeidet som er opparbeidet, i årene fremover.

www.pelias.no
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Ny leverandør i FIAS
Tools AS blir en ny leverandør på blant annet verktøy, maskiner, festemidler, lager og mye annet
innen drift og vedlikeholds-produkter. De har butikker på 46 steder i Norge og er godt representert
langs kysten av Norge. Mer informasjon vil bli lagt ut på www.fiasinnkjop.no

Signering i Trondheim med fra høyre salgssjef Trøndelag Trond Olav Karlsen og daglig leder FIAS Frode Kvamstad.

Om TOOLS
TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, arbeidsklær, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. Med
over 500 kompetente rådgivere i Norge bidrar vi til å gjøre våre kunders drift enklere, sikrere og mer lønnsom. Vi bistår i valg av riktige
produkter, og skreddersyr optimale leveringsløsninger slik at arbeidet blir utført på en effektiv og sikker måte.
TOOLS sortimentet består av utstyr for profesjonelle brukere som er delt inn i seks områder.
– Verktøy og Maskiner

– Forbruksmateriell

– Arbeidsklær og Personlig verneutstyr

– Arbeidsplassutstyr

– Festeteknikk

– Industrikomponenter

Hvem som helst kan levere verktøy og utstyr, men vi i TOOLS streber hver eneste dag for å få forståelse for helheten og for kundens
behov. Utfra dette kan vi utvikle og tilby helhetsløsninger som alltid vil være tilpasset din virksomhet og nettopp det du trenger. I
tillegg til varer tilbyr også TOOLS tjenester og kurs for å øke effektiviteten og redusere faren for skader i din bedrift. Vi kan tilby alt fra
opplæring i riktig bruk av personlig verneutstyr og miljøsikring, til å skreddersy effektive leveringsløsninger. Dette er tiltak vi vet vil
påvirke lønnsomheten i positiv retning.
Du finner oss på 46 steder i Norge,
eller du kan besøke vår nett-butikk som er åpen til alle døgnets tider –
https://tools.no/
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Tilbud på 3M Clean-Trace ATP system

3Ms Clean-Trace ATP systemer
3M Clean-Trace er et av Norges
mest anvendte ATP-system for direkte
hygienekontroll. Nøyaktige,
repetérbare resultater og en helt
unik programvare for trendanalyser
av renholdet gjør at stadig flere i mat,
og renholdsindustrien i Norge tar
systemet i bruk. 3M Clean-Trace
luminometer (ATP måler), som danner
kjernen av 3M Clean-Trace™ systemet er basert på ekte Carl Zeiss optikk. Med ekte luminometerteknologi oppnås langt mer nøyaktige
og reproduserbare målinger enn det som kan ses med andre wATP-systemer. (AOAC Sertifikat medfølger)
Våre pålitelige ATP målinger reduserer risikoen for å iverksette kostnadskrevende omvask når det ikke er nødvendig, og forhindrer
godkjenning av for dårlig utført vask.
Norsk programvare
3M Clean-Trace programvaren følger gratis med hvert 3M Clean-Trace instrument. Vi er en av få på markedet som kan tilby
norsk tekst både på ATP-måleren og programvaren. Programvaren gjør det mulig å enkelt lage prøveplaner, hente inn data og ta ut
trendanalyser fra prøveresultatene dine.

Produktnr

Produkt

LM1

Clean-Trace LM1 ATP måler med programvare

UXL100

Cleantrace Surface ATP svaber

Antall

Pris

1

25.000,-

600 tester

15.720,-

Total sum			

40.720,-

Rabattert startpakkepris			

25.000,-

Vi bidrar med gratis installering, opplæring og teknisk støtte ved behov.
Du kan se vårt nye LM1 ATP system presentert på: http://www.3mnorge.no/cleantrace
Lavendel Hygiene AS
Fortrukne Forhandler av 3M Food Safety
Kenny Rubani, Account Manager
Direkte: +47 466 28 268 | E-post: kr@lavendelhygiene.no
Internett: http://www.3m.com/no www.lavendelhygiene.no

