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Vi deltar på NEF-dagene 8. – 11. februar

Vår kunnskap – din styrke!

Kontakt oss for en avtale på messen:
Arne Olafsen mob. 908 84 954 arne.olafsen@abcorneliussen.no
Birger Fagernes mob. 915 62 951 birger.fagernes@abcorneliussen.no
Ola Stuberg mob. 918 65 213 ola.stuberg@abcorneliussen.no
Roger Brenna mob. 907 38 868 roger.brenna@abcorneliussen.no
Rolf Nygaard mob. 916 04 429 rolf.nygaard@abcorneliussen.no
Rune Øystad mob. 913 18 405 rune.oystad@abcorneliussen.no
Stig Brox mob. 480 09 038 stig.brox@abcorneliussen.no
Thor Aasum mob. 480 32 654 thor.aasum@abcorneliussen.no
Øyvind Fossnes mob. 928 55 400 oyvind.fossnes@abcorneliussen.no

Vi deler gjerne vår kunnskap med deg, besøk oss på NEF – stand B05-32.

Verdensrekord i antall meter pr. stick
ViskoTeepak har utviklet en raffeteknikk som gir ekstra
bred flatbredde på standard fibertarm. MAX, som pro-
duktet heter, har verdensrekord i antall meter pr. stick.
Tarmen med utvidet innerdiameter gjør det mulig å bruke
et større stopperør og dermed oppnå økt produktivitet.
Du får jevnere kvalitet på spekepølsene, stabil tørke-
kvalitet og mindre fettklining.

Delta på vår konkurranse på standen og gjett lengden på MAX-tarmen fra ViskoTeepak, så
er du med i trekningen av en flott premie.

Ny økonomisjef i ABC
Anne-Cathrine Paulsen (43) fra Lier begynte 4. januar som ny
økonomisjef i ABC. Anne-Cathrine har høyere utdannelse innen
økonomi og kom til oss fra Protan AS i Drammen hvor hun har
vært økonomidirektør de siste 10 årene. Protan-konsernet har
omtrent 750 ansatte, og Anne-Cathrine ser fram til å arbeide med
ulike arbeidsoppgaver i vårt firma.  

Arne B. Corneliussen AS
er et heleid datterselskap av 

det danske konsernet 
DAT-SCHAUB som er en av 

verdens største aktører innen
natur- og kunsttarmer. 

ABC er ledende leverandør til
kjøtt- og fiskeindu strien, samt
leverandør til annen nærings-
middelindustri. Produktspek-

teret omfatter natur- og
kunsttarmer, hjelpe- og tilset-

ningsstoffer, samt krydder,
smaksstoffer og emballasje.

Vi skreddersyr kundespesifikke
blandinger i de fleste størrelser
og kvanta i vårt moderne pro-

duksjonsanlegg på Økern.
Vår omsetning er på ca. 200
mill. NOK, og vi er 32 ansatte

fordelt på salg, administrasjon,
produksjon og lager.

Kjenner du noen som kunne
være interessert i å abonnere

på dette nyhetsbrevet?
Videresend denne lenken

Telefon: 
+47 22 88 46 00

Telefaks: 
+47 22 88 46 46

E-post:
office@abcorneliussen.no

Internett:
www.abcorneliussen.no

Adresse:
Kabelgata 37, Postboks 424

Økern, 0513 Oslo 

Hvis du ikke vil abonnere på
dette nyhetsbrevet, trykk her


