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TRANSPORT CHŁODNICZY
Kompleksowa obsługa transportu
produktów wymagających
odpowiedniej temperatury.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie usług transportu chłodniczego

Przestrzeganie norm przewozu to podstawowy warunek rzetelnej usługi transportu
towarów wymagających odpowiedniej temperatury.
Zależy Ci na nawiązaniu współpracy z solidnym partnerem?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Podstawa naszej pracy:
Szybko dostarczamy ładunki różnego rodzaju
Krótkie terminy realizacji
Punktualność i rzetelność
Elastyczność i otwartość na klienta
Ponad 13-letnie doświadczenie w branży przewozowej
Działamy w kraju i za granicą
Doświadczenie i znajomość rynku pozwala nam na zaoferowanie atrakcyjnych stawek
dostosowanych do rodzaju zlecenia oraz długości naszej współpracy.
Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę zapewniającą transport
krajowy i międzynarodowy samochodami specjalistycznymi typu chłodnia o
ładowności do 3,5t. Oferujemy transport chłodniczy w temperaturach od … do…

Jakie produkty przewozimy?
Towary spożywcze
Owoce i warzywa
Mięso oraz wyroby mięsne
Ryby i owoce morza
Mrożonki
Artykuły przemysłowe
Leki i ich komponenty
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Dlaczego warto z nami współpracować?

SAMOCHODY
Nasze samochody zaopatrzone są w termografy rejestrujące
poziom temperatury podczas transportu. Istnieje możliwość
wydruku danych z termografu,
potwierdzających jakość pracy chłodni podczas transportu od
momentu załadunku
po dotarcie do odbiorcy.

DOKUMENTACJA
Pilnujemy wszelkich formalności i poprawności wypełnienia
dokumentacji przewozowej. Mamy świadomość, iż czas
poświęcony na dopilnowanie dokumentacji jest potwierdzeniem
świadczącym o spełnieniu przez przewoźnika obowiązków
związanych z przewozem towarów.

ZESPÓŁ PRACOWNICZY
Za naszą pracą stoją ludzie pełni pasji i energii do efektywnej
pracy - wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wykonujący
swoją pracę ze szczególną ostrożnością i dbałością o przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy.

COVID-19
Bieżący rok, to rok wielu zmian. Pojawienie się pandemii
spowodowało, iż standardy bezpieczeństwa uległy szczególnym
zaostrzeniom. Rygorystycznie przestrzegamy standardów
bezpieczeństwa wzmocnionych o nowe procedury, wspomagających
walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa. Damy zarówno o zdrowie
naszych klientów i odbiorców opakowań z równą troską co o własne
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13LAT NA RYNKU
FUNKCJONUJEMY W BRANŻY
TRANSPORTU I KONFEKCJONOWANIA OD 2008 ROKU!

Doświadczenie

Standardy

Współpracujemy zarówno z dużymi
jak i małymi partnerami biznesowymi.

Wypracowane standardy pracy zapewniają
najwyższą jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy!
Zapytaj nas o usługi konfekcjonowania
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