BENT BRANDT
Godt Grej til gastronomi
Et smagfuldt samarbejde
Som en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsprodukter til storkøkkensektoren inviterer vi til et smagfuldt samarbejde.
Med BENT BRANDT får din virksomhed en seriøs partner, der krydrer et højt
kvalitetsniveau på produktsiden med viljen til at yde en ekstraordinær service –
præcis den service, din virksomhed har behov for.
Vores leverandører har en profil, der modsvarer de kvalitetskrav, vi stiller – på dine
vegne. Det gælder inden for alle vores aktiviteter, der foruden levering af porcelæn,
bestik, glas og køkkenartikler spænder over indretning af storkøkkener samt levering
og servicering af storkøkkenmaskiner.
Vi serverer kvalitet i alle led
Vi ønsker at være den førende samarbejdspartner for Danmarks storkøkkener. For at
leve op til denne ambitiøse målsætning tænker vi i høj kvalitet i alle led – og handler
derefter.
BENT BRANDT er en smidig organisation, der hurtigt og effektivt kan imødekomme
dine særlige ønsker og behov. Foruden en række kørende konsulenter, der rykker ud
med råd og vejledning over hele landet, er vores interne salgsmedarbejdere desuden
parate til at yde hurtig assistance via telefonen.
Effektivt og ergonomisk
Vores projektafdeling råder over arkitekter og ingeniører med et bredt spektrum af
kompetencer og stor erfaring, når det gælder indretning af køkkener – og fokus på et
godt og sikkert arbejdsmiljø. Løsningerne fra BENT BRANDT skal kombinere det
effektive med det ergonomisk rigtige, og vi udbygger løbende vores sortiment af
ergonomiske løsninger som hæve–/sænkesystemer, og miljørigtige produkter.
Miljøcertificeret og miljøfokuseret
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Miljøet er i fokus hos BENT BRANDT. Vi har siden januar 2000 været miljøcertificerede under ISO 14001 standarden. Vi arbejder på altid at give kunderne
mulighed for at vælge de miljømæssigt bedste løsninger på markedet – eksempelvis
produkter med lavt energiforbrug.
BENT BRANDTs miljøpolitik inddrager både leverandører og kunder. Vi arbejder på, at
virksomhedens drift, leverancer fra leverandører samt serviceydelser og leverancer til
kunder sker under størst muligt hensyntagen til det eksterne miljø. Uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
Smagsprøver og inspiration i vores demokøkken
Hos BENT BRANDT sætter vi en ære i at sætte handling bag ordene. Derfor har vi i
vores domicil i Aarhus Nord indrettet et stort demokøkken, hvor vi løbende afholder
inspirations- og undervisningsarrangementer.
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