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Dynaaminen. 
Tehokas. 
Vastuullinen.   
otto schachner nordicissa yhdistyy Tanskalaisen Otto Schachnerin, 
Ruotsalaisen Gloves Pro:n ja Suomalaisen Bockmann Finland Oy:n yli 
100-vuoden kokemus alalta. otto Schachner Nordic kehittää ja toimittaa 
henkilökohtaisia suojaimia ammattikäyttöön Pohjoismaissa. Tarjoamme 
tehokkaan tuen asiakkaillemme, laajan valikoiman sekä turvalliset ratkaisut 
kaikissa PPE tuoteryhmissä.

otto schachnerin visiona on tuottaa lisäarvoa, olla vastuullinen ja 
innovatiivinen kumppani henkilönsuojainten kaikissa laatukategorioissa 
hyvä, parempi, paras. Paikallinen ja alueellinen asiakaspalvelu ja 
läsnäolo Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa auttaa meitä ymmärtämään 
pohjoismaisten yritysten tarpeet ja haasteet. Business as usual, but more 
benefits.

Paremmin kuin koskaan. Yhdessä.
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otto schachner nordic 
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otto schachner nordicin suojaintuotteissa on otettu toiminnallisuus 
ja design huomioon suojausominaisuuksista tinkimättä. Osaavien 
ammattilaistemme kanssa valitaan kuhunkin työhön sopivin suojain, 
turvallisuus, mukavuus ja kustannustehokkuus huomioiden.

We walk the extra mile

Tavoitteenamme on olla suojainten osalta mukana luomassa turvallisia ja 
mahdollisimman miellyttäviä työskentelyolosuhteita kaikille työpaikoille. 
otto schachner nordic tarjoaa laajan kokemuksen, omistautumisen 
ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen kumppaniensa käyttöön. 
Tarjoamme yksilölliset ja kattavat suojainratkaisut, joilla loppukäyttäjien 
työntekijöiden työpäivä turvataan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Paikallinen pohjoismainen

Paikallinen läsnäolo on avaintekijä, kun arvioidaan markkinatuntemusta, 
olosuhteita, toimitusvarmuutta ja yhteistyötä. otto schachner nordic 
toimii paikallisesti. Tarjoamme luonnollisesti yhtenäiset sopimukset ja 
ehdot kaikkialla Pohjoismaissa.

Jaamme tietoa

Riskien arvioinnin ohella kokemusten vaihto, tiedonsaanti ja koulutus 
ovat avainasemassa työntekijän terveydestä huolehdittaessa.  
otto schachner nordic tarjoaa jälleenmyyjille hyödyllistä tietoa 
tuotteista, lainsäädännöstä ja käyttökokemuksista - koko Pohjolan 
alueelta, jossa olosuhteet ovat saman kaltaiset. Tarjoamme käyttöönne 
erikoisosaamisemme. Mitä enemmän jaamme tietoa, sitä paremmin 
suojaamme työntekijöiden terveyttä. Yhdessä.

Paremmin kuin koskaan. Yhdessä.

Vahva osaaminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja uudistamaan 
tuotevalikoimaamme. otto schachner nordicilla 
on ainutlaatuinen etu olla osana Euroopan suurinta 
henkilönsuojainten toimttajaa, Cerva Groupia. Cerva toimii koko 
Euroopassa ja on erikoistunut henkilönsuojainten myyntiin. 
Tämä takaa otto schachnerille vahvat resurssit, tuotekehityksen 
sekä vakaan taloudellisen pohjan toimia henkilönsuojauksen 
korkeimmalla tasolla.

Yhdistymisemme tuo lisäarvoa kasvaneina 
valikoimina, entistä parempana palveluna ja 
toimitusvarmuutena. Tarjoamme markkinoiden 
vahvimman suojainvalikoiman hintaluokissa hyvä, 
parempi, paras – ja sinun tarvitsee vain valita 
sopivin!

We are the new Nordic safety alliance

Business as  
usual – but  
more benefits

Hyvä. Parempi. Paras. 
Oikea hinta -ja laatutaso oikeaan paikkaan

Helppous 
Laajin valikoima yhdeltä toimittajalta

Saatavuus 
Suuret varastot jokaisessa maassa

Tehokkuus 
Nopeat ja kustannustehokkaat toimitukset

Palvelu 
Ammattitaitoinen ja osaava asiakaspalvelu

Luotettavuus 
Kilpailukykyinen hinnoittelu ja luotettava 
yhteistyö
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