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Doświadczenie 
Działamy na rynku logistycznym od 1999 roku. 
Nasze doświadczenie zapewnia dobór odpowiednich rozwiązań transportowych 
dla potrzeb naszych klientów.
 
Zapewniamy:

● stały nadzór nad realizowanymi usługami
● szybką reakcję na potrzeby klienta 
● stały kontakt z osobami odpowiedzialnymi za obsługę zleceń 
● pełną kontrolę dokumentów załączonych do transportu
● zabezpieczenia tranzytowe T-1, T-2, karnet TIR
● nadzór GPS nad przewożonym towarem 
● pełen zakres ubezpieczenia 
● odpowiednio dobrane środki transportu 
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Transport Krajowy i Międzynarodowy
Dysponujemy flotą ponad 150 pojazdów w ruchu międzynarodowym oraz 
krajowym. Wszystkie pojazdy wyposażone są w urządzenia GPS. 
Olbrzymi nacisk kładziemy na wyszkolenie naszych kierowców, dzięki temu 
zawsze jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane 
zlecenia. 

W skład naszej floty wchodzą: 
● zestawy wielkogabarytowe - 120 cbm (7,70 + 7,70 m oraz 7,60 x 8,40 m) 
● naczepy typu mega z podnoszonym dachem wysokość 3,05 m
● naczepy standard 13,60 m o wysokości 2,70 m 
● naczepy coilmulde
● naczepy typu chłodnia ze stałą kontrolą temperatury 
● naczepy do transportu ponadnormatywnego (TiefBett, SEMI)
● pojazdy o DMC 3,5 t 
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Nasze kierunki
Obsługujemy w ciągłym ruchu: 

Polskę
Niemcy 
Kraje Beneluksu
Kraje Skandynawskie
Wielką Brytanię
Włochy
Francję
Hiszpanię
Rumunię
Rosję
Ukrainę
Kazachstan

Organizujemy również dostawy
do pozostałych krajów Europy
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Ubezpieczenia 
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów dysponujemy szerokim 
wachlarzem ubezpieczeń: 

● Ubezpieczenie OCS na kwotę 300 000 EUR 
● Ubezpieczenie OCP z włączeniem byłych krajów ZSRR 

na kwotę 300 000 EUR 
● Ubezpieczenie podwykonawców
● Ubezpieczenie CARGO 
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Branże i zakres usług
Specjalizujemy się w obsłudze firm z branży: 

● budowlanej 
● chemicznej
● spożywczej 
● odzieżowej 
● elektronicznej 
● papierniczej

Dla naszych klientów podejmujemy się realizacji transportów specjalistycznych. 
Możemy pochwalić się przewozami towarów o wysokiej wartości w konwojach
z asystą firmy ochroniarskiej, przewozami ponadnormatywnymi wraz z 
demontażem infrastruktury drogowej.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 
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Magazynowanie  
Do dyspozycji klientów oddajemy również magazyny z pełną obsługą 
logistyczną oraz pełnym zapleczem sprzętowym.
Zapewniamy: 

● obsługę dostaw w systemie FIFO, LIFO oraz FEFO
● kontrolowaną temperaturę 
● obsługę pojazdów z “doków” oraz poprzez bramę z poziomu zero 
● suwnice o nośności do 12 ton 
● konfekcjonowanie 
● cross-docking 
● magazyny poziom zero oraz wysokie składowanie do 9 metrów 
● kontrolę ilościową oraz jakościową 
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Zaufali nam:  
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