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ION-LINE skapene fra Asecos, for både oppbevaring og lading av 

litiumbatterier. Ulike «highlights» kan klikkes på bildet på midten 

av siden.

Video som illustrerer funksjoner med Asecos-skapene

Düperthal sine skap og funksjoner. illustrert. To videoer nedover 

på siden.

 

Link til utvalget til Düperthal

 

Skapene fra både Asecos og Düperthal som er merket Type 90 

er brannsikre både utenfra og innenfra i 90 minutter. 

De kommer med og uten intern lading, har alarm, automatisk 

stenging av skapene og intern brannslukking ved brann.

Bård Steinar Giezendanner

E-post: baard.giezendanner@avantorsciences.com

T: +47 22 90 00 00

M: +47 960 95 224

https://no.vwr.com/store/

Brannsikre skap fra Asecos og Düperthal
 Vi tror skapene kan være populære blant fiskebåter, sjøanlegg/fôrflåter og brønnbåter.

Se skapene her

Se video her

Se utvalget her

Se videoer her

https://www.asecos.com/Safety-storage-cabinets/ION-LINE/ION-LINE/EN_index_3062.html
https://dueperthal.com/en/battery-storage.html
https://www.youtube.com/watch?v=CzI23XbIuf4ne
https://dueperthal.com/en/safety-cabinets.html


              

FEBRUAR 2023SIDE 3

Dei grunnleggjande verdiane i Digital Etikett er kundeservice, 

stå-på vilje og fleksibilitet. Me er alltid tilgjengelege dersom ein har 

spørsmål, og har som mål å jobbe tett på kundane våre, store som 

små. 

– Sidan me trykker digitalt har me ingen klisjé eller oppstarts-

kostnader. Det einaste me treng for å starte produksjonen er ei 

trykk-fil. Her kan me bidra med vegleiing dersom noko er uklart 

med tanke på produksjonsprosessen.  

– Marknadens beste leveringstid, og mest fleksible løysingar. 

– Det er totalopplaget som avgjer prisen, ikkje antal variantar/

design. Dvs. at om ein bestiller 1000 etikettar av 10 forskjellige 

vari- antar/design innanfor same format, vil prisen bli den same 

som om ein bestilte 10 000 etikettar av ein variant/design. 

– Me opererer ikkje med minste bestillingsvolum. Hjå oss kan ein 

bestille akkurat det antalet ein treng. 

– Dersom du vil endre på designet eller legge til fleire design vil 

det heller ikkje koste noko ekstra. Dermed kan ein enkelt trykke 

opp avgrensa opplag, variabel data eller sesongbaserte produkt. 

– Vidare tilbyr me spesialeffekter som folie, preg og spotlakk. Her 

brukar me og ein digital teknikk som fjernar kravet om verktøy-

kostnader. 

Me har i tillegg til dette stort fokus på bærekraft og miljø. Me er 

medlem i Grønt Punkt Norge, har teke plastløftet og er miljø-

fyrtårnsertifiserte. Alle våre papiretikettar er FSC godkjende og 

kjem frå bærekraftige skogar. Me har redusert tjukkelsen på alle 

plastetikettar, og me tilbyr berre resirkulerbart monomateriale til 

førtrykt film og posar. Dette materialet har ei høgbarriere som vil 

være med på å hindre matsvinn. 

Ta gjerne kontakt for ein hyggeleg etikett- og emballasjeprat! 

Kontaktperson: Vegill Rebni Kjer

Tlf: 47848120

E-post: vegill@digitaletikett.no

Adresse: Gaupnegrandane 44, 

6868 Gaupne

Besøk oss gjerne på: 

www.digitaletikett.no

Digital Etikett AS – Skaff deg etikettar og emballasje 
som fortel di historie!

Digital Etikett spesialiserer seg på produksjon av dekorative etikettar på rull,  førtrykt film til flowpack 
og ferdigfabrikkerte posar. Me held til i Gaupne i Indre Sogn. Der satsar me stort på å reindyrke idèen om ein 
automatisert og heildigital  produksjon. På bakgrunn av dette kan me tilby kundane våre kostnadseffektive 

og miljøvenlege løysingar, høg kvalitet og moglegheita til å nå  marknaden på ein innovativ og eksklusiv måte. 

®
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Kundewebinar
Loven som begrenser innleie fra bemanningsselskap er nå vedtatt. Hva er endringene 

og hvordan vil de kunne påvirke din bedrift?

Personalhuset og OnOff Bemanning ønsker å ha et tett og godt 

samarbeid med sine kunder. Frem mot ny lovgivning 1. april vil 

vi holde tre webinarer sammen med NHO Service og Handel 

v/Even Hagelien, bransjedirektør for bemannings- og 

rekrutteringsbransjen.

I webinarene vil vi informere om loven som nå er vedtatt som 

begrenser innleie fra bemanningselskap, samt konsekvensene av 

denne. 

• Andre webinar avholdes onsdag 22. februar kl. 09:00 - 10:00

• Tredje webinar avholdes torsdag 23. mars kl. 09:00 - 10:00

 

 

 

 

 

 

Dersom du har spørsmål du ønsker svar på under webinaret 

oppfordrer vi deg til å sende disse i forkant til Tommy Hoff 

Ødegård på e-post: tho@personalhuset.no

www.personalhuset.no www.onoffbemanning.no

Les mer om appen og innsjekking

Klikk her for å melde deg på 

webinar 22. februar

Klikk her for å melde deg på 

webinar 23. mars

+47 73 84 14 00 | post@fiasinnkjop.no | www.fiasinnkjop.no

Ditt eget innkjøpsselskap

Din bedrift får også utbetalt lojalitetsbonus

LITT DITT

https://events.teams.microsoft.com/event/10b60701-d0dc-40ea-aeb2-1b1c5bc3c24d@19976f65-9840-4e33-9461-10dd12e0d458
https://events.teams.microsoft.com/event/2a10e9e8-8a12-4d5b-8d41-19ce27527233@19976f65-9840-4e33-9461-10dd12e0d458
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Utvidet samarbeid mellom Rentokil og FIAS
Rentokil Initial har hatt et tett samarbeid med FIAS gjennom mange år. Deres skadedyreksperter har 

levert tjenester og service fra Rentokil, men nå åpner de opp for et utvidet samarbeid. Det er gledelig at FIAS 
sine medlemmer fra 2023 har muligheten til å benytte hele Rentokils sortiment av tjenester som de er  

stolte av å kunne levere.

Rentokil Initial Norge har 5 divisjoner: 

Rentokil skadedyrkontroll, Steritech evaluerer mattrygghet, 

service og driftskvalitet. Initial hygiene og matteservice, Premium 

Scenting duftmarkedsføring og Ambius Interiørbeplantning. 

Rentokil skadedyrkontroll

Rentokil har mer enn 50 

års erfaring med skade- 

dyrkontroll i Norge. De tar 

riktige miljøvalg.

Skadedyrkontroll må følge 

lovverket, dvs at man må 

bruke det middel og den 

metoden som gir minst 

skadevirkning for helse og 

miljø. Derfor velger Rento- 

kil og behandle skadedyr, 

der det er mulig, uten bruk 

av kjemikalier (gift). 

Hos Rentokil Initial er de ansatte i fokus, de blir opplært til å 

følge opp kundene på best mulig måte. Alle salgskonsulenter og 

serviceteknikere er godkjente skadedyrbekjempere via Folkehel-

seinstituttet.

Rentokil har utviklet serviceløsninger tilpasset alle type selskaper 

og områder – og følger opp samar- beidet med inspeksjoner for 

å forebygge og håndtere spesifikke risikoer, eller løse problemet 

på stedet. Med deres lange erfaring på skadedyr og ved å sam- 

arbeide med dem, vil risikoen for skade forårsaket av skadedyr, 

reduseres til et minimum. Det samme vil omdømme og uro knyt-

tet til skadedyrsproblemer, da skadedyrbekjempelsen er bygd 

opp av mange års erfaring og de bruker innovative og grønne 

metoder som utføres av flinke eksperter og aktiviteter skredder-

sys virksomheten – eller private boliger.

Steritech - din leverandør av trygg mat 

Steritech mattrygghet tilbyr alle 

som produserer, distribuerer 

eller serverer mat, ulike tjenester 

for å imøtekomme krav innenfor 

mattrygghet. Regelverket er 

komplisert, rutiner skal etableres 

og følges, og med tjenestene fra 

de kan du konsentrere deg om 

kundene.Noe av det viktigste 

du kan gjøre når du serverer 

mat – er å sørge for at maten du 

serverer er trygg – og i mer enn 

20 år har Steritech vært en pioner innen mattrygghet.

Steritech sine mattrygghetstjenester:

– Utvikle mattrygghetssystem med HACCP 

 digitalt - eller i perm

– IK alkohol og HMS

– Revisjon av system

– Dokument oppdatering

– Konsulenthjelp

– Evaluering av mattrygghet
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– Evaluering av service og driftskvalitet 

– Renholdprøver

– Produktprøver

– Kurs og opplæring

Initial hygieneservice

Initial er verdensledere innen leve-

ring av effektiv,  profesjonell hygie-

neservice til virksomheter. Med deres  

omfattende utvalg av hygieneløsnin-

ger oppfyller de behovene og skaper 

behagelige og hygieniske miljøer for 

ansatte, kunder og besøkende.

Dårlig hygiene fører til sykdom og 

fravær, så det å tilrettelegge for god 

hygiene kan være avgjørende for din 

virksomhet. Vis de ansatte at du bryr deg om det de er opptatte av, 

toalettet på kontoret skal konkurrere med toalettet på hjemme- 

kontoret.

Initial skreddersyr tjenesten basert på deres befaring og dialog, 

slik at alle føler seg ivaretatt.

Initial er også eksperter på matteservice og tilbyr et bredt spekter av 

kvalitetsmatter. Matter reduserer både renholdskostnader og støy.

Initial sine tjenester er følgende:

– Montering – håndverksmessig utført

– Demontering av tidligere utstyr

– Opplæring

– Regelmessig servicekontroll og vedlikehold

– Ajourhold av lager og levering av forbruksvarer

– Produkt- og servicegaranti

– Kvitteringssystem via online rapporterings-

 system med myInitial (24/7)

Ambius interiørbeplantning

Ambius tilbyr et komplett utvalg av løsninger for ditt arbeids-

miljø. Hvert oppdrag er unikt i form av karakter og utforming- og 

gjenspeiler de spesifikke behovene hver enkelt kunde har.

De skaper interiører som stimulerer sansene. Deres mål er å mak-

simere den positive følelsen for dine ansatte, kunder og besøk-

ende ved å skape stimulerende arbeids miljøer. De har operert 

i Norge siden 1971 og har planteeksperter som arbeider i hele 

verden og alle brenner for å skape unike miljøer. 

• Planter gir bedre luftkvalitet, 

 reduserer stress og minsker 

 sykefraværet – på den måten 

 skapes god trivsel.

• Planter gir bedre produktivitet, 

 kreativitet og lønnsomhet.

• Planter er et vakkert tilskudd til 

 interiøret som gir skjerming og 

 demper støy.

Ambius sine dyktige servicemedarbeidere er opplært i plantestell. 

De kurses jevnlig via deres nordiske bransjeorganisasjon Nordic 

Green som sertifiserer servicegartnere. De har den kunnskapen 

som skal til for å sikre kvaliteten på de plantene som er anskaffet.

Dette betyr; riktig vanning, gjødsling, beskjæring og renhold av 

planter og plantekar. Behandling av plantesykdommer og angrep 

av skadedyr.

Med disse 5 forretningsområdene, kan vi tilby dere en totalløs-

ning tilpasset bedriftens behov.

Rentokil har nylig utvidet selskapet med oppkjøpet av Nokas 

Skadedyrkontroll og Skadedyrbutikken – og de har vokst til å bli 

300 ansatte i Norge.

Deres hovedkontor ligger i Oslo med avdelinger i Bergen, Trond-

heim og Stavanger, men de opererer i hele landet - og er derfor 

landsdekkende. Deres service utføres lokalt av lokale kolleger.

Rentokil er en del av den Nordiske Regionen og kan derfor enkelt 

samarbeide med Pan-Nordic bedrifter. 

Som selskap er de opptatt av bærekraft, derfor forsøker de alltid å 

bruke miljøriktige metoder og produkter. 

Kontakt: 

Vidar Thon

vidar.thon@rentokil-initial.com

Camilla Ditlefsen

camilla.ditlefsen@rentokil-initial.com

www.rentokil.com/no/
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Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) ble etablert i 1994. Vi arbeider for å gi våre aksjonærer 
de beste prisene i markedet på en rekke ulike produkter og tjenester. 

Selskapet har i dag 3600 aksjonærbedrifter fra små og store bedrifter i fiskerinæringa.

FIAS har avtaler med følgende samarbeidspartnere: 

Ansatte i FIAS-bedrifter og medlemmer i Norges Fiskarlag kan nå også benytte disse avtalene.

Reisebyråtjenester Flyreiser Vinduer på nett Hotell Hotell FlytebryggerForsikringer Overnatting Reisebyråtjenester Telefoni
if ... Skadeforsikring

Hotell

IVAR

AS

Overnatting

Forbruksvarer, kjemikalier og rekvisita Trådløse IoT-sensorer

Digitale etiketter

Markedets raskeste dør-dør tjeneste Etiketter og embalasje

Digitale signeringsløsninger

Profilprodukter og Konseptutvikling

Flyreiser Hotell Vinduer på nettAnalysetjenester Leverandør til næringsmiddelindustrien Datafangst og merking Gassolje, strøm og energi

Konsulenttjenester, kjemi og vaskeanlegg Krydder, stivelse og hjelpestoffer Festemateriell og byggevarer Analysetjenester Mat og drikke Bedriftshelsetjeneste

Kartongemballasje PlasthallerEmballasje og lab-utstyr Utstyr til næringsmiddelbransjen Ulike kvalitetskurs og tjenester Papir, tørk og dispensere E-læring/kursvirksomhet

Næringsmiddelrenhold TelefoniKredittforsikring Hotell Mattrygghet, kvalitet og HMS Emballasje og maskiner Flytebrygger

Finansielle tjenester Labutstyr og emballasjeRengjøringsmidler, maskiner og utstyr Regnskap og rådgivning Reisebyråtjenester Massivpapp Reisebyråtjenester

Plastemballasje Bemanning

Raniplast AS
PE- og HD produkter av film, ark, sekker

pallehetter, strekkfilm Gaveesker for laks og ørret Skadedyrbekjempelse Rekruttering
Sikkerhetsstyringssystemer 

og andre tjenester

Rekvisita og driftsmateriell Produksjon- og pakkemaskinerSkadedyrbekjempelse Plastemballasje Bølgepapp Fullsortiment grossist
Næringsmiddelhygiene

og skadedyrbekjempelse

Drift og vedlikeholdsrekvisita Maskiner og emballasjeEmballasje Energiløsninger Emballasjeprodukter Etiketter Industrimaling

Kontor-, lager- og verkstedinnredning Frysereoler, kverner og pumperPensjon Elektro-materiell
Totalleverandør 

på emballasje og rekvisita Gassprodukter Rekvisita

Slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter
VA, VVS, Elektro, Verktøy, 

Drift, Verneutstyr, Arbeidsklær
if ... Skadeforsikring

Forsikringer Maskiner og vedlikehold Finansiering, fakturering, inkasso  Økonomisk rådgivning Telefonitjenester

Ensileringsprodukter Kurs og førstehjelpsutstyr

®




