Spoštovani poslovni partnerji!
V letošnjem letu obeležujemo 25 let obstoja podjetja Bell d.o.o., česar smo veseli in na kar smo zelo
ponosni. Ob tem jubileju želimo stopiti ponovno korak naprej, korak v sodobnost, začrtati skupaj z
vami še bolj jasno, svetlo prihodnost.
Širitev prodajnega programa je ena večjih pridobitev zadnjega leta. Programi lepil Cyberbond,
industrijskih sprejev 2M, velikih obračalnih ležajev Thyssenkrupp Rothe Erde in tesnil Eagleburgmann,
so prinesli veliko svežine. Artikli z brezkompromisno kakovostjo in konkurenčno ceno zagotavljajo
uporabnikom zanesljivost in zadovoljstvo. Prodaja že kaže lepo rast.
Novosti smo podprli s prenovo spletne strani www.bell.si, ki je postala sodobna, pregledna in
predvsem uporabniku koristna. V želji omogočiti kupcem naših artiklov spletni dostop do pdf katalogov,
varnostnih listin, tehničnih podatkov in programskih orodij za konstruiranje in vzdrževanje smo,
zasnovali spletno stran popolnoma na novo.

Najnovejša programska osnova, čisti design in predvsem preglednost in učinkovitost pri iskanju
uporabnih vsebin odlikujejo novo spletno mesto. V osnovnih menijih boste tako našli osnovne podatke
podjetja, opis razvoja dejavnosti in prodajnega programa in kontaktne podatke zaposlenih.

Novice o dogajanju v podjetju Bell in bližnjica do arhiva Bell info, z veliko uporabnimi napotki za
vzdrževanje in informacijami o artiklih, so na prvi strani.

V meniju “prodajni program” ali preko iskalnika “izdelki” vam predstavljamo 24 proizvajalcev strojnih
elementov. Našli boste pdf kataloge, “koristne povezave”, ki vas usmerjajo na spletne strani
principalov, orodja za izračun življ. dobe ležajev, linearnih vodil, izbiro jermenskih prenosnikov, tesnil,
portal za 2D/3D modele, programe za pomoč pri montaži in vzdrževanju in podobno. Vsi potrebni
varnostni listi so dostopni v pdf obliki. Veliko koristnega za delo vzdrževalcev, tehnologov in
konstrukterjev strojev in naprav.

Osnovni namen prenove je omogočiti vsem
vam, uporabnikom, hitro pridobitev potrebnih
podatkov o artiklih in nenazadnje koriščenje
vseh razpoložljivih programskih orodij
proizvajalcev, ki nam lahko precej olajšajo
vsakodnevno delo.
Vabimo vas, da si spletno stran ogledate in vsa razpoložljiva orodja in tehnične kataloge s pridom
uporabljate. V kratkem sledi še izvedba v angleškem in hrvaškem jeziku. Za pripombe, kritike, tako
negativne kot pozitivne pa prosimo pišite na info@bell.si ali pokličite. Z veseljem bomo upoštevali
vaša mnenja.

